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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 

 ةــدمــقـمـال 
ا أن وأشهد  هل، رشيك ال وحده اهلل إال هلإ ال أن وأشهد العاملني، رب هلل احلمد  ا    أم   ورسوهل، عبده      حممد 

 :بعد

 يف     ي نرشو أقيده، واملطالعة ابلحث أثناء فوائد من يب يمر ما أن الفضالء املشايخ بعض    لع   اقرتح فقد
 :جهتني من الفائدة فتحصل االجتمايع اتلواصل مواقع

 .إيلها احلاجة وقت وجنسها أخواتها إىل نلقلها الفائدة؛ تلك حفظ :األوىل

 .انلفع به يلعم عليه؛      ي طلع ما نرش :اثلاين

 (: 413:ص" )املتعلمني رياضة" املاتع كتابه يف( 463:ت)السين بن حممد بن أمحد بكر أبو احلافظ قال

 ادلنيا،و ادلين علوم ورياض الفضل، كمال وبه العقل، سعري فإنه والكتابة، اخلط هذا يتلو اذلي ثم. .) .
 (.األبصار تتفسح وفيه اآلثار، حتفظ وبه

 (: 14:ص" )العلم تقيد" يف( 364:ت) ابلغدادي اخلطيب لع بن أمحد بكر أبو احلافظ وقال

م ن  ) ز          و  ن          ع ج 
   ع 
،       ق ل ب            احل  ف ظ      ط      ه  ه          ف خ  ل م  ،          ع  ت ب ه  ن              و ك  ا        ذ ل ك        َك  ن ه             ت ق ي يد  ه             ك ت اب ه        إ ذ       هل  ،        م  ن د  ب        م ن         آم ن            ع 

   ق ل 
    ، ا    ه        ل م 

ل وب            ي ع ر ض   ،      م ن               ل ل ق  ي ان  م               الن س  تت ق س  ر               و  ف َك 
       األ  
و ار ق        م ن        ث ان             ط   (.            احل  د 

ت اب  (: )111 ص)  وقال ب ه      ل         ي ف ض        ق د                و ال ك  اح  ح           ص  ه       َع             و ي ر ج  ع  ور             و اض  م 
 
      ب أ
 
ا     ن ه  ن  :        م 

 
   أ
 
ت اب                  ال ك 

 
 ي ق ر أ
 
ل                   ب ك 

ن   ر          م َك  ه  ا             ،و ي ظ  ،     ك        َع          ف يه      م  ان  ود           ل س  ار             ت ف او ت        م ع           ز م ان       ك       يف              و م وج  ع ص 
        األ  
ب ع د        ا          و  ار         ب ني       م  م ص 

        األ  
           و ذ ل ك       

 
 أ
 
ر          م 

ت ح   ع      يف       يل           م س  ،         و اض  ت اب  ن از ع              ال ك  أل ة                  و ال م  ق د               و اْل  و اب                  ب ال م س  ت ب ق              ال ع ال م            ي ذ ه ب          و  ،          و  ت ب ه  ث ر ه ،          و ي ب ق        ق ل        ال ع            و ي ف ن            ك 
 
       أ
 
  

ل و ال   ا          و  م ت      م  ائ ل       نل  ا          ر س  و 
        األ  
ا،    يف        ت ب ه 

        ك 
ت      َّل   ا،         ف ن ون        م ن             و خ  ه  م  ك  ن ت       و د             ح  ن و اع        م ن          و 

 
        أ
 
ا،   ري  ه  ن ا      ح ّت            س  اه د  ل ك             ش   ا   م            ب ذ 

ب   ن ا،      َغ  ن ا       ع  د ر ك 
 
         و أ
 
ا      ب ه       ن ا،        ب ع د      م  ث ري ه م        إ ىل             و َج  ع ن ا       م  م          و إ ىل              ق ل يل ن ا،            ك  ل يل ه  ن ا،             ج  ري  ر ف ن ا           ي س  ا            و ع  ف ه      نل           ن ك ن        ل م      م        إ ال            ع ر 

م ، م د   ا           و ب ل غ ن          ب ه 
     األ  
ق ص       

     األ  
ر يب       

      ب ق 
م ،      ه  وم  ب          حل  س         إ ذ ا             ر س  ال  ،        ط  ة  ع              احل  ك م  ن ق ط 

 
         و أ
 
ب ب ه م       ن              س 

   ع 
   ، ف ة  ل و                 ال م ع ر            و 

ْل 
 
  أ

  
 
      إ ىل        ئ ن ا 
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ى ب ل غ            ق و ت ن ا      م د  م  ا            و  ر      م  ه       َع             ت ق د  ف ظ  ن ا،          ح  ر  و اط  ن ا              خ  ت رك  ن ت ه        م ع             و  ا       ت ن ا،       ِت  ار            م  ت ه        ل م  د ر ك 
 
           أ
 
ن ا،   و اس  ت ه              ح  اه د  ن ا،               و ش              ن ف وس 

ل ت   ،          ل ق  ف ة  ،           و ق ُص  ت                 ال م ع ر  ة  م  ه 
       ال 
ع ف ت       ،            و ض  ن ة  م ات ت             ال م  ر             و  ت ب َّل                اخل  و اط  ن ق ص             ال ع ق ل             و  ،          و  ل م  ن             ال ع  ا        ف َك  م      يف         د ونوه    م  ت ب ه 

         ك 
   

ك ث   
 
      أ
 
م          ن ف ع ا   وه   ا     و  ل ف  ن          ذ ل ك        م ن               ت ك  ح س 

 
       أ
 
و ق ع ا    ب            م 

    و َي 
ق ت ف اء        ث ار ه م                اال  اء      و اال             آل  ت ض  ن و ار ه م             س 

 
            ب أ
 
إ ن      

     ف 
ر ء          ن     م        م ع             ال م 

، ب  ح 
 
     أ
 
هل      ر         و  ج 

 
     أ
 
ا   ب      م   ...          اح ت س 

ع ر اء          ب ع ض         ق ال    :             الش 

ن ف   ت ب          ص  ر ص            ذ ك ر ك          ي ب ق             ال ك 
     و اح 
ن                   

 
   أ
 
ون               و األد ب ا            ال ع ل وم           ت ص 

ر      يف        إ ن  
و ه     ج 
ر          ا             اخل  و اط  ل م  ة             ال ع ق ل            ي ل ق ح                              ع  ك م  و اب ا          ح             و ص 

ل لس  ي   مح  د        ب ن              و 
 
      أ
 
ي     ن د  ا             ال ك   :        ي ق ال         ف يم 

ن   ا             ل ل ع ل وم        ك  ن ف  و            م ص 
 
   أ
 
ام ع ا   يل           اذل ك ر        ل ك        ب ق     ي                        ج  ا           اْل  م          ُم  َّل  

م   د يب        م ن        ك 
 
      أ
 
ق د        غ ض                   ال و ر ى       ب ني             ذ ك ر ه     ود ى        و 

 
    أ
 
        الر د ى       َص  ف        ب ه    

ر ى
 
   و أ
 
د يب      

      األ  
اؤ ه             ي ه اب ه        ع د 

 
          أ
 
ه                        اد ات              و ي ع د  م              الس  ا         ف يه  ي د          س 

ن          ي ن س   ر  و اخ 
 
          أ
 
و ائ ل   ا 

        األ  
ا      إ ال                         ُك  ه م        خ 

 
   أ
 
ل م     از        اذل  ي           ال ع  ى       ج   .(        ال م د 

 وافصنف مبكر، زمن من العلماء عليه درج أمر الصحيحة مواطنها من امللتقطة العلم حماسن وانتخاب
 .الفوائد كتب

 ئرهانظا إيلها وَجع حده َع يدهاق منت أو سند يف نادرة        فائدة   أو       غريب ا       حديث ا سمع إذا أحدهم أن وذلك
ىم أجزاء أو جزء يف بها خاص      دفرت   يف َجعت فإذا الغرابة، يف  مدونة ريةكث كتب ويه بالفوائد، األجزاء تلك    س 

 :منها الفوائد، اسم حتت

 ".اْلعد نب لع فوائد"و ،"املزيك زكريا أيب فوائد"و ،"األنمايط الرباكت أيب فوائد"و ،"الطرباين فوائد"

 : بهذا يوصون السلف واكن

 

https://alrrazihi.al3ilm.com/
https://alrrazihi.al3ilm.com/


            https://alrrazihi.al3ilm.com                    4            الل البحث والمطالعةسلسلة فوائد من خ 

 
 

م ر و أيب فعن يب        ب ن          ع 
 
   أ
 
ن  : قال         م ع اذ ،   م ون        َك 

 
أ       ال م 
 
ن           اك ت ب  :           ف ي ق ول           ب ن يه          ب ع ض         ي وص          ح س 

 
       أ
 
ا   م ع      م             و اح ف ظ  ،          ت س 

ن   ح س 
 
       أ
 
ا   ث            ت ك ت ب      م  د  ن             ،و ح  ح س 

 
       ب أ
 
ا      ،(636" )العلم تقييد" يف اخلطيب أخرجه ،(        حت  ف ظ      م 

 .جمهول سنده ويف 

ر ي ا      ب ن              ال م ع اف   عن صحيح بسند( 632" )العلم تقييد" يف اخلطيب وأخرج
     ز ك 
     ، ي ر ي  ث ن ا              اْل  ر  د        ب ن           حم  م د            ح 

ن   ر ئ ،         ز ي اد        ب ن            احل  س 
ق       ال م 
ن ا         خ رب  

 
        أ
 
ب وخليفة    

 
          أ
 
ل     ،      ب ن             ال ف ض  ن           احل  ب اب 

 
 أ
 
ب ا  

 
   أ
 
،        ز ي د     ار ي  ن ص 

          األ  
ى     

 
 ر أ
 
ن          ر ج ال       س  ل م  ا        ح  ث ري            ل ع          ك 

و اي ة   ي د               الر  ل ح            احل  ف ظ          ج  ب ار            ل م  خ 
        األ  
ث ل      ال        ن        إ ال              ي ت م  د         ،و ال           ِب  س  ه  ت ش  ،      إ ال                ي س  ن  : »        ف ق ال           ِب  ي د 

 
أ    ك 
 
ه          و اّلل        ل م  ور      ن     م            ع  ه           ظ 

ف ات ر   ن        ب ه           ي ر يد  :            ال م ع اف         ق ال   «           ادل 
 
   أ
 
ور     ه  ف ات ر           ظ  ا          ي ك ت ب      ال              ادل  ل ي ه  ن        إ ال            ع  ح س 

       األ  
    . 

 .حال جمهول زياد بن وحممد

 املبارك، بن اهلل عبد عن( 1316" )السامع وآداب الراوي ألخالق اْلامع" يف ابلغدادي اخلطيب وأخرج
ن ف ت  : )قال ل ف        م ن            ص 

 
     أ
 
ز ء     ز ء ا        ج  ق ال  (        ج  ب د           و  ر        م ن  ) :     اّلل           ع  ف ات ر      يف          ن ظ  ف ل ح        ف ال            ي ف ل ح          ف ل م              ادل 

 
       أ
 
و     ا      ه  ب د 

 
     أ
 
 .) 

ا      ق ل  :  اخلطيب قال ه ر      م  ل م      يف              ي ت م  يث          ع  ه       َع             و ي ق ف             احل  د  ت ث ري               غ و ام ض  ه        م ن           اخل  ف                 و ي س         َج  ع        م ن      ال     إ               ف و ائ د 
ق ه   ر  ت ف  ل ف                م 

 
     و أ
 
ت ت       م      ه             م ت ش  ه          و ض  ت غ ل          ب ع ض        إ ىل            ب ع ض  ن يف               و اش  ب و اب ه               ب ت ص 

 
          أ
 
ت يب     ت ر  ن اف ه               و  ص 

 
          أ
 
إ ن    

     ف 
ا           ال ف ع ل      ك       ذ ل      م  و ي      م          ي ق 

ي ث ب ت           انل ف س   يك            احل  ف ظ              و  ي ذ  ل ب            و  ذ             ال ق  ح  ي ش  ب ع              و  ط            الط  ي ب س  ان              و   يد             الل س 
     و َي 
ي             ابل  ي ان        ف       و  ح          ت ب ه          ال م ش          ك ش  ي و ض              و 

ت ب س  
ل         ال م 
ب           ي ك س  ا            و  ي ض 

 
     أ
 
ر          َج  يل    

   اذل ك 
ه          ل يد 

         و َت 
ر        إ ىل        ر         آخ 

ه     ادل 
ا       م  ر         ق ال        ك  اع   :          الش 

ل م            ف ي ح ي          ق و م           ي م وت   ق              و اْل  ه ل                     ذ ك ر ه م             ال ع  م و ات ا          ي ل ح 
 
        أ
 
م و ات    

 
        ب أ
 
   .) 

 انلافعة، الفوائد من معه يمر ما ويقيد فيه، ويستمر العلم، حتصيل يف َيتهد أن العلم طالبل ينبيغ فاذلي
 بلحثا أثناء الفوائد هذه َجع سبحانه اهلل هيأ فقد ابلاب هذا ومن غريه، بها وينفع بها ينفعه أن اهلل فلعل

 .اعتناء بها َكن وإن عناء، َجعها يف يكن فلم واملطالعة

 :الفائدة يب تمر حني أنين َجعها وطريقة

 َع لفائدةا أقيد أو فقط، كتابتها املراد الفائدة تظهر ِبيث اخلاص، اتلصوير ِبهاز اهلاتف عرب أصورها -
 .واالطالع ابلحث خالل من يل تيس ما حسب
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 ولع الرازيح، قاسم بن يوسف: منهم فضالء إخوة وهم يدي، َع درس قد ممن إخواين ألحد أرسلها ثم -
 .    خري ا اهلل جزاهم احلريض ومحزة اتلهايم، عيس بن ولع خلوالين،ا شايع بن

  .نسخها أو بكتابتها فيقوم -

 .تيس ما هلا وأضيف         عنوان ا، هلا وأضع فيها فأنظر     إيل   يعيدها ثم -

 .وَيهزها ينسقها ـ عنه ينوب من أو ـ املهري رايم/ الفاضل لألخ أرسلها ثم -

 .    خري ا اهلل جزاهم نرشهاي ثم األخري، للنظر     إيل   يعيدها ثم -

 ترتيبهاو ِبمعها األهدل عبداْلبار بن يارس عمار أبو/ انلافعة الكثرية اْلهود صاحب الفاضل األخ قام ثم
 .كتاب شلك َع وجعلها املوقع، يف وإنزاهلا

مع أن َع انلية عقدنا وقد مقدمتها، وكتابة ملراجعتها     إيل   بها بعث ثم  ننرشه، مث جزء يف فائدة مائة ك     ِت 
ا، ذلك بعد حيدث وتعاىل سبحانه اهلل ولعل  .وتعاىل سبحانه بمشيئته والربكة، اخلري فيه يكون       أمر 

 . نذرو فيه نبدأ فيما هل اإلخالص ويرزقنا بنا، وينفع ينفعنا وأن رشدنا، يلهمنا أن سبحانه اهلل نسأل

 . اتلوفيق وباهلل

 الرازيح أمحد بن لع احلسن أبو/  كتبه

 .به ونفع عنه هللا عفا

 ه11/1/1343

 

  

https://alrrazihi.al3ilm.com/
https://alrrazihi.al3ilm.com/


            https://alrrazihi.al3ilm.com                    6            الل البحث والمطالعةسلسلة فوائد من خ 

 
 

 

 املوت ملك اسم :  صحة ١رقم  فائدة
 : (1/32)" ابلداية وانلهاية" قال ابن كثري يف

يف األحاديث الصحاح وقد جاء تسميته يف بعض ال أما ملك املوت فليس بمُصح باسمه يف القرآن و
 اآلثار، واهلل أعلم.

 (: 116وقال الشيخ األبلاين يف أحَكم اْلنائز ) 

د ا ملا هو مشهور عن            أصل هل، خالف   الاسمه يف الكتاب والسنة ملك املوت، وأما تسميته بعزرائيل فمما 
  انلاس، ولعله من اإلرسائيليات.

 

 غريه يف اليسري بالزلل يعاب ال فن يف املتخصص:  ٢رقم فائدة
 :162ص "احلديث ُمتلف تأويل" يف قتيبة ابن قال

 وال إلعراب،ا يف يزل أن عيب املحدث َع وليس غريه، يف بالزلل يعاب ال ونالفن من بفن املنفرد َع
 الرئاسة انعقدتو فيه، إيله انلاس احتاج إذا فنه يتقن أن علم ذي ك َع َيب وإنما الشعر، يف يزل أن الفقيه َع
 .يشاء من الفضل يؤيت واهلل كثرية، علوم للواحد َيتمع وقد به،
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 املسلمني ىلع األمر ووالية اإلمامة وجوب ىلع العلم أهل عإمجا:  ٣رقم فائدة
 : 6:ص "الزهراء املقدمة" يف اذلهيب قال

 والشيعة ج،واخلوار واملرجئة، واملعزتلة، السنة، أهل اتفق اصطىف، اذلين عباده َع وسالم وكىف، هلل احلمد
احا عدل، إمام إىل االنقياد عليها فرض األمة وأن اإلمامة، وجوب َع  تلزم ال: فقالوا اخلوارج، من انلجدية    ش 

 .ساقط قول وهذا بينهم، فيما احلق يتعاطوا أن انلاس َع وإنما اإلمامة،

 .املسلمني والة من ويل مع هلم عهد ال فإنهم اهلل أقمأهم املسلمني اإلخوان َجاعة ءالبهؤ ويلحق :أقول

 

 : الشهرة ثياب:  ٤ رقم فائدة
 :"  (311) األموال"  يف ادلنيا أيب ابن قال

 : قال سفيان عن عبيد، بن غسان حدثنا موىس، بن احلكم حدثنا

 الرديئة يابواثل أبصارهم، فيها انلاس ويرفع فيها، يشتهر اليت اْلياد اثلياب الشهرتني، يكرهون َكنوا )
 (. فيها ويستذل فيها، حيتقر اليت

 . صحيح سنده

 .غريه قبل األدب بهذا يكون ما أوىل العلم وطالب

 .للظنون نفسه ويعرض به فزيرى ادلون يلبس فال

 .بعقله فيستهجن انلاس نظر يلفت ما يلبس الو
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 للعبد به خيتم فيما انلظر:  ٥ رقم فائدة
 :" (136) السنة أصول"  يف زمنني أيب ابن قال

 نع يونس[ بن] إرسائيل حدثنا:  قال مهدي ابن عن معاوية بن موىس عن وضاح ابن عن وهب حدثين
 حال أي َع ننظر حّت      شيئ ا رجل يف نقول ال كنا : ) قال مسعود بن اهلل عبد عن عبيدة أيب عن إسحاق[ أيب]

 (. عليه خفنا ذلك بغري هل ختم وإن ،    خري ا يصيب أن رجونا خبري هل ختم فإن يموت،

 .حسن سنده

 ؟ عودمس وابن عبيدة أيب بني واالنقطاع إسحاق أيب عنعنة وجود مع هذا كيف: فقال هذا فاضل أخ استشلك

 :واجلواب

 :العزيز أيخ وراعك اهلل حفظك

 .الفوائد متابعتك لك أشكر:       أوال  

 : إسحاق أيب لعنعنة بالنسبة:        ثانيا  

 .تدليسه َع القرينة دلت أو بعينه فيه تدليسه َع نص ما إال قبوهلا فاألصل

 .اهلل رمحه مقبل شيخنا منهم َجاعة مذهب وهذا

 يبةش بن ويعقوب املديين ابن منهم انلقاد من َجاعة نص لكن باإلَجاع أبيه من يسمع فلم:  عبيدة أبو وأما
 .قبوهلا و قوتها َع اْلبل قايض وابن والرتمذي

 هبيت أهل عن تلقاها صحيحة عنه أحاديثه أن إال أبيه من يسمع لم وإن عبيدة أبو : ) رجب ابن احلافظ قال
 ..(وغريه املديين ابن قاهل ،هأبي ِبديث العارفني اثلقات
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 األمر ةالو ىلع واخلروج الفجور من خري والطاعة السمع:  ٦ رقم فائدة
 : "  (33) السنة"  يف املروزي قال

 إرسائيل بين أن: أخربه أمامة أبا أن:  َغلب أبو حدثين: الفرات أيب بن داود ثنا: املقرئ أنبأ:  إسحاق حدثنا
  ماعة،اْل ويه األعظم، السواد إال انلار يف ُكها واحدة، عليها تزيد األمة وهذ رقة،ف وسبعني إحدى َع افرتقت

 .!؟ـ مروان امللك عبد خالفة وذلك ـ األعظم السواد يف ما تعلم قد: قلت

 من خري والطاعة والسمع       مح لتم، ما وعليكم       مح لوا، ما عليهم ولكن ألعماهلم، لَكره إين واهلل أما: فقال
 .عصيةوامل الفجور

 .حسن سنده

 .ـ عنهما اهلل ريضـ  ومعاوية هريرة أيب عن        مرفواع   صح قد أوهل املبارك األثر هذا

 .ـ عنهم اهلل ريض ـ الصحابة عند اتفاق حمل موقوف وآخره

 .العظيم األصل هلذا ُمالفتهم يف وغريهم، املتحزبني من ابلدع أهل تهوك ينقض وهذا

 .املوفق واهلل

 

 يضبطها من وقل أمحد عن انلصوص ةكرث:  ٧ رقم فائدة
 

 : 46ـص"  احلضانة األم أو األب إىل ابلنت تسليم"  يف هل رسالة يف اإلسالم شيخ قال

ا منترش أمحد الكم إن )  كثةو وانتشاره، الكمه لكثة املسائل من كثري يف نصوصه يضبط من      وقل   ،    جد 
ا أربعني حنو الفقه مسائل يف نصوصه من وَجع دابلال طاف قد اخلالل وأبوبكر عنه، العلم يأخذ َكن من  ،    جمَّل 

  كتبه، يف ليست كثرية أمور وفاته
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 : ادلين أصول فمن نصوص من َجعه ما وأما

  جمَّلات، ثالث حنو السنة كتاب  مثل  -

 واحلديث، الفقه أصول ومثل -

  َجعه، اذلي العلم كتاب مثلو -

  َجعه، اذليالعلل  كتاب مثل األحاديث : علل يف الالكم ومن

 لم كثته مع فهو ريخ،واتلأ الرجال يف الكمه ومن واآلداب، واألخالق القلوب أعمال يف الكمه ومن 
 (. عنه انلاس نقله ما يستوعب

 .املستقرئ اإلمام هذا من عزيزة فائدة وهذه :      قلت   

 وإسحاق الشافيع بإصول أشبه أمحد مذهب أصول:  ٨ رقم فائدة
 " : احلضانة األم أو األب إىل ابلنت تسليم"  يف هل رسالة يف اإلسالم شيخ قال

 واكن ما،غريه بأصول منها أشبه بأصوهلما وأصوهل لغريهما، موافقته من أكث وإسحاق للشافيع موافقته
 أن ومذهبه مذاهبهما، كأصول مذاهبه أصول ليست من َع مذاهبهما أصول ويرجح ويعظمهما عليهما يثين

 .اعُصهم يف احلديث فقهاء أجل من عنده هما وإسحاق والشافيع غريهم، أصول من أصح احلديث فقهاء أصول

 (.اهلل تبارك) استعمال يف الصحيح الوجه : ٩رقم فائدة
 :استعماالن هلا( اهلل تبارك) ُكمة أن: ـ  اهلل وفقكـ  اعلم

 (. هسبحان وتعاظم تعاىل ) : حينها املعن ويكون تعاىل، اهلل حق يف استعماهلا :األول

 {:6(/ 631-631" })الفوائد بدائع" يفـ رمحه اهلل ـ  القيم ابن قال

ني        ر ب           الل ـه             ت ب ار ك  ) : بقوهل نفسه َع أطلقها كما تعاىل به فمختصة( تبارك) صيغة أما               ف ت ب ار ك  )، (              ال ع ال م 
ني        ر ب           الل ـه   ال م   (.             ال ع 
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 لسعةا بناء َع وجاءت غريه، َع تطلق ال به، ُمتصة ليهع جارية القرآن يف اطردت كيف تراها أفال
 فكذلك نهايته،و العلو كمال َع دال هو اذلي( تعاىل) بناء َع (تبارك) بناء فجاء وحنوه، وتعاظم كتعاىل واملبالغة،

 .وسعتها وعظمها بركته كمال َع دال تبارك

 .فيه إشَكل ال استعمال وهذا

 :هنيوج من صحيح غري استعمال وهذا واحدة، َجلة هكذا ،(اهلل تبارك اهلل شاء ما) : َجلة يف استعماهلا :اثلاين

ا : ) القرآن يف الوارد ولكن انلبوية، السنة يف وال اهلل كتاب يف انلص بهذا ترد لم أنها : األول - اء      م      ال           الل ـه         ش 
ة    ،(          ب الل ـه        إ ال          ق و 

 :تقول أن فلك ،(بركت     هال  ) : السنة ويف
 ( بارك امهلل  ،) 

 ( لك اهلل بارك : )وتقول، 

 (فيك اهلل بارك) أو. 

 .اتلربيك من ُكه ذلك وحنو

 (. وتعاظم تعاىل اهلل شاء ما ) املعن يكون بل ،املخلوق إىل يعود فيها تربيك ال أنها :اثلاين -

 . أعلم واهلل به، اهلل فتح ما هذا

 الرياء نكت من دقيقة نكتة :  ١١رقم فائدة 
 (:1/33) " رسائله جمموع"  يف كما رجب ابن قال

 عند متواضع أنه يري أن بذلك يريد انلاس بني نفسه يذم قد اإلنسان أن: ويه دقيقة نكتة وهاهنا
 .الصالح السلف عليه نبه وقد الرياء أبواب دقائق من وهذا به، ويمدحونه عندهم بذلك فريتفع نفسه،
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 وذلك ها،زينت بذمها تريد كأنك املأل، َع تذمها أن إطراء فسبانل كىف: الشخري اهلل عبد بن مطرف قال
 .سفه اهلل عند

 الصدق أهل اهلل يرفع :  ١١رقم فائدة
 رتفعوا،ي أن يريدون      قوم ا إن: )أيوب قال: قال زيد، بن محاد سمعت: قال إسماعيل، بن موىس أخربنا:  سعد ابن قال

 (. يرفعهم أن إال اهلل فيأىب تواضعوا،ي أن يريدون وآخرين يضعهم، أن إال اهلل فيأىب

 .صحيح سنده

 .نفسه مع الصادق املؤمن حال :  ١٢رقم فائدة
م        و ال   ):  وجل عز قوهل يف احلسن سمعت:  خادل بن قرة عن روح حدثنا:  أمحد قال ق س 

 
       أ
 
ة         الل و ا           ب انل ف س      (      م 

 :يقول نفسه، يلوم إال تراه ال املؤمن إن : قال

 كلميت؟ب أردت ما

 بأكليت؟ أردت ما

 نفيس؟ ِبديث أردت ما

 .نفسه يعاتب فال      قدم ا يميض الفاجر وإن ، يعاتبها إال تراه فال

 .صحيح سنده

 وغريه األمر لويل عون أعظم :  ١٣رقم فائدة
 :" الرشعية السياسة" يف اإلسالم شيخ قال

 :أمور ثالثة اعمة ولغريه خاصة األمر لويل عون وأعظم

 .بلدنوا بالقلب الصلوات َع املحافظة ذلك وأصل وغريه، بادلاعء عليه واتلولك ،هلل خالصاإل : أحدها -
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 .الزاكة هو اذلي واملال بانلفع اخللق إىل اإلحسان : اثلاين -

 .انلوائب من وغريه اخللق أذى َع الصرب : اثلالث -

 املخلص ماكنة يف اإلخالص أثر:  ١٤رقم فائدة
 :األحبار كعب قال

 .شيبة أيب ابن أخرجه(،  السماء أهل يف هل استقر حّت األرض يف ثناء لعبد استقام ما واهلل) 

 .صحيح سنده

 .ربه مع واإلخالص الصدق رزق ملن        فهنيئ ا

 املهم     إال   العلم مسائل يف اخلالف من ينقل ال:  ١٥رقم فائدة
 (:1/616) " زيالوج رشح العزيز"  يف( 664:ت) الرافيع عبدالكريم القاسم أبو اإلمام قال

 الكتاب غرض يف أهم هو ملا منها نتعرض ولكن كتاب، عالوة جعله يمكن ال عظيم فن العلماء اختالف إن
 .اتلوفيق وباهلل لفظه، ويستدعيه

 اهلل من نفسه اشرتى: ١٦رقم فائدة
 (:3/693)"  بغداد تاريخ"  يف اخلطيب قال

 قال :يقول حنبل بن أمحد بن اهلل عبد سمعت: يقول الطرباين سمعت قال ـ امالءـ  احلافظ أبونعيم حدثنا
 (.مرات أربع اهلل من نفسه اشرتى ،املسلمني أفاضل من الواسطي اهلل عبد بن خادل َكن: ) أيب

 .صحيح األثر سند

 .رجال من هم    در   هللف انلار، من انلجاة مقابل قليل ولكنه كثري املال
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 شعيب بن روعم سلسلة عن عزيزة فائدة:  ١٧رقم فائدة
 (:1/111) " املستدرك"  يف احلاكم قال

 سمعت : يقول طالب أيب بن إبراهيم سمعت:  يقول ـ عنه اهلل ريضـ  القريش الويلد أبا األستاذ سمعت
 . عمر ناب عن نافع عن كأيوب فهو ثقة شعيب بن عمرو عن الراوي َكن إذا:  يقول احلنظيل إبراهيم بن إسحاق

 .صحيح سنده

 .حافظ ثقة انليسابوري، أمحد بن حممد بن حسان هو يلدالو وأبو

 ، والعلل احلديث يف إمام ثقة نوح، بن حممد ابن هو وإبراهيم

  (:6/911) " اإلسالم تاريخ"  يف كما احلاكم قال

 بني طري،ال رؤوسنا َع كأن يديه بني جنلس كنا طالب، أيب بن إبراهيم من أهيب املحدثني يف رأيت ما
 .تعاىل اهلل يدي بني فلست َتف ال: ا   رس   فقلتله عطاسه، فأخىف العنربي، زكريا أبو عطس إذ يهيد بني حنن

 الزهد من:  ١٨رقم  فائدة
 " : صحيحه" يف حبان ابن حاتم أبو قال

 .(إفطار عند احلسو غري شيئا، ادلنيا طيبات من سنة عرش ثمانية املعاف بن حممد يطعم لم )

 ملخالفته يرشع؛ لم اذلي الزهد من فيكون املذكور، احلسو غري يأكل ما َيد َكن إن لكن الزهد من هذا: قلت
 حلم من هل تيس ما ويأكل يصوم، ال يقال حّت أياما ويفطر يصوم َكن اذلي ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  انليب لسنة

 .غريه أو

 .مشهورة صحيحة أدلة يف معلوم هو كما
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 واللجاج السفه أهل ممارات عن بالرتفع اهلل أمر:  ١٩رقم فائدة
ذ   ﴿:  تعاىل قال ر             ال ع ف و        خ  م 

 
     و أ
 
ر ض               ب ال ع ر ف      

ع 
 
     و أ

  
 
ن      

   ع 
 .﴾            اْل  اه ل ني     

 : ( 1-3 ـ :ص) "  القرآن مشلك تأويل"  يف قتيبة ابن قال

ذ   ) يف ألن عظيم، خلق ك الالكم بهذا هل َجع  إعطاءو الظاملني، عن والصفح القاطعني، صلة : (          ال ع ف و        خ 
 .املانعني

ر   ) ويف م 
 
     أ
 
 .احلرمات عن الطرف وغض الكذب، عن اللسان وصون األرحام، وصلة اهلل، تقوى : (            ب ال ع ر ف    

ف ا) أشبهه وما هذا سيم وإنما  .إيله يطمنئ قلب ولك تعرفه، نفس ك ألن( ا       معروف  ) و(       عر 

ر ض   ) ويف
ع 

 
     أ

  
 
ن    

   ع 
فيه، مماراة عن فسانل وتزنيه واحللم، الصرب،(             اْل  اه ل ني       .اللجوج ومنازعة         الس 

 (:421-41/421) " الفتاوى جمموع"  يف كما اإلسالم شيخ وقال

 يكره، ما أو حيب ما معه يفعلوا أن إما انلاس مع اإلنسان فإن الكريمة، األخالق َجاع فيها اآلية هذه )
 هو وأما عنهم، أعرض يكره ما معه فعلوا إذا و بزيادة، يطابلهم الو به، سمحوا ما حيب ما منهم يأخذ أن فأمر

 (.باملعروف فيأمرهم

 ينفع بما شتغالاال يف العباد عبداملحسن لشيخنا نصيحة:  ٢١رقم فائدة
 : نصحه ا      موجه  ( 6/632)"  ورسائله كتبه " يف كما ـ  اهلل حفظهـ  قال

ا منكم سمعت أن سبق  تغالشباال معانيه بروتد بالقرآن شتغالاال عن انشغلتم أنكم ويه ُكمة،       قديم 
 :وأقول ورجاهل، باحلديث

 شتغالاال عن شغلكم مما وغريهم، السنة أهل بعض يف بالالكم واحلديث القرآن عن اشتغلتم اآلن أنتم
 من اليسو من مقاومة أن والشك ذللك، نتيجة األخرية اآلونة يف العليم إنتاجكم فقل والسنة، الكتاب بعلم
 لكنو حمله، يف هو للواقع فقههم عدم بزعم العلماء شأن من واتلقليل الفنت ثارةإ منهم حيصل ومن السنة أهل
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 آلراء،ا بعض يف لكم موافقتهم لعدم منهم وانليل السنة أهل من هم من أخطاء تتبع إىل االِتاه حمله يف ليس
 .املجالس حديث وجعلها وتكرارها بها التشاغل ينبيغ ال هؤالء فمثل

 حمذور، من فيه ما إىل باإلضافة ذلك فإن الصوت، وارتفاع الغضب منكم حيصل فيها املناقشة عند ثم
 .صحتكم َع تأثري فيه

 صاحبها ىلع الغيبة رضر:  ٢١رقم فائدة
 (:643)" العباد أفعال خلق"  يف ـ رمحه اهلل ـ ابلخاري قال

ا اغتبت ما)  : يقول اعصم أبا سمعت:  قال إسماعيل بن موىس سمعت  رضت الغيبة أن تعلم      منذ        أحد 
 (.صاحبها

 .صحيح سنده

 .انلبالء اثلقات أحد انلبيل ُمَّل بن الضحاك هو اعصم وأبو

 بغري األعراض بهتك ستهانةاال من املسلمني من كثري عند حيصل ملا مسلم؛ ك إيلها حيتاج موعظة من هلا يا و
 .حق

 السلف ورع عظيم من:  ٢٢رقم فائدة
 (:631)"  العباد أفعال خلق"  يف ابلخاري اإلمام قال

 عن ،عتيق بن حيىي عن زيد، بن     مح اد عن مهدي، بن الرمحن عبد حدثنا:  قال منصور بن إسحاق حدثنا
 !!!يتجر؟ كيف للتاجر      عجب ا يقال َكن: قال سريين، ابن

 .ويفعل ويفعل يصدق :حيىي قال

 حلميد تهفذكر: حممد قال رابين، قد إال ءيش من ما أيخ يا:  يل فقال اتلجارة، يف حيىي ميع دخل حّت:  حممد قال
 .فقه حني اآلن:  فقال الرمحن عبد بن
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 .فاضل ثقة الطفاوي هو عتيق بن حيىي

 .املشهور اإلمام هو سريين بن وحممد

 .اتلابعني علماء أحد الزهري عبدالرمحن ابن هو محيد

 : ـ أعلم واهلل ـ إيراده من ابلخاري وقصد

 .لفنت يلابت لو فلربما يرتيث، بل، به هل علم ال فيما وخيوض انلاس َع حَكماأل يف املسلم يستعجل ال أن

 : قوهل للعنوان والشاهد

 (.رابين قد إال يشء من ما أيخ يا) 

 : هل ا     مقر   محيد وقول

 (. فقه حني اآلن) 

 .وفضلهم السلف ورع َع يدل وهذا

 .اهلدى من السالفات األمور وخري

 احلسن الصوت تتبع من مع عمر صنيع:  ٢٣رقم فائدة
 (:621)" العباد أفعال خلق" يف ابلخاري اإلمام قال

 كنا: قال اهلذيل، إياس بن نوفل عن جندب، بن مسلم حدثنا: قال ذئب، أيب ابن حدثنا:  قال آدم، حدثنا
 يميلون سانلا واكن فرقة، وهاهنا فرقة، هاهنا فنتفرق املسجد يف ـ عنه اهلل ريضـ  اخلطاب بن عمر عهد يف نقوم

 .     صوت ا أحسنهم إىل

 ا   ي  أب أمر حّت يلال ثالث إال يمكث فلم ،ألغرين واهلل أما أَغين، القرآن اَتذوا قد أراهم أال: عمر فقال
 .بهم فصىل
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 .حرضه ا     أمر   حىك ألنه هنا يرض الو حال، مستور وهو نوفل إىل صحيح سنده

 .ـ عنه اهلل ريضـ  كعب ابن هو وأيب

 .الصوت حسن تلتبع امللهم املحدث عمر كراهة يف ،ادلاللة واضح واألثر

 .اتلوفيق وباهلل

 اإلسناد عليهم يدور    ن     م  :  ٢٤رقم فائدة
 (: 36:ـص) "العلل" كتاب يف ـ اهلل رمحهـ  املديين بن لع قال

  : ستة َع يدور اإلسناد فإذا       نظرت  

 املدينة ألهل : 
 (.163: ت) بكر أبو مسلم بن حممد وهو الزهري .1
 مكة لوأله : 
 (.166: ت) حممد أبو َجح موىل دينار بن عمرو .2
 ابلرصة وألهل : 
 (.112 ت) اخلطاب أبو السدويس داعمة بن قتادة .3
 .146:ت نُص أبو كثري أيب ابن حيىي .4
 الكوفة وألهل : 

 (.169:ت) السبييع إسحاق أبو ود عبد بن عبداهلل بن عمرو .5
 (.133 ت) األعمش حممد أبو مهران بن سليمان  .6

 .صنف ن    مم   األصناف أصحاب إىل الستة هؤالء علم رصا ثم
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 مكروهة ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  انليب غري ىلع الصالة:  ٢٥رقم فائدة
 عليه اهلل صىلـ  انليب َع إال أحد َع أحد من الصالة ينبيغ ال :قال ـ عنه اهلل ريضـ  عباس ابن عن

 .ـ وسلم

 .وغريه( 4119) الرازق عبد أخرجه

 .حصحي وسنده

 واملسلمات للمسلمني يدىع ولكن : ) وزاد( 21)"انليب َع الصالة فضل" يف القايض إسماعيل وأخرجه
 (.باالستغفار

 .حسن وسنده

  : أقوال ذلك يف العلم وألهل

 .اتلحريم َع أنه -

 .األوىل ترك باب من أنه -

 .الصحيح وهو اْلمهور قول وهذا تزنيه كراهة مكروه أنه -

ا بها يرفع ال اهليثيم اتحتسين:  ٢٦رقم فائدة       رأس 
 زوائد باستخراج انلبوية السنة خدموا اذلين العلماء أحد( 312/ت) اهليثيم بكر أيب بن لع احلسن أبو

 حكمه ذلك من واكن منها كثري وأسانيد رجال َع اْلميل احلكم َع وعمل املعتمدة األمهات كتب من عدد
 .واْلودة باحلسن

 : ا      أمور         وجدت   الزوائد جممع يف ذَكراأل لكتاب تتبيع خالل ومن

 .ذلك إىل يشري الو "والرتهيب الرتغيب"  كتابه يف أحَكمه يف املنذري احلافظ يتابع  .١
 .اهل اعضد وال ،ضعيفة أو ،صاحلة غري تألفة : أنها ِبسنها حيكم اليت األحاديث من ا     كثري         وجدت   .٢
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        تعديال   الو ا     جرح   فيهم يذكرا لمو حاتم أيب وابن ابلخاري ترَجهم ملن وحيسن ويوثق يصحح .٣

 .أكث دراسة إىل حيتاج األمر وهذا .اثلقات يف حبان ابن بعضهم ذكر وربما

 :ذلك من األولني األمرين َع األمثلة بعض - اهلل شاء إن - سأذكر و

 (:11/111) "املجمع" يف ،(...    رب ا باهلل رضيت..  أصبح إذا قال من ) املنذر حديث يف قال  .1

 . (969) "الرتغيب" يف املنذر ذلك يف وتبع( حسن وإسناده[ 363[]61/411]طرباينال رواه)

 ا     صاحل        رجال   واكن سعد بن رشدين سنده يف : قلت. 

 .احلديث ضعيف اثلقات، عن باملناكري وحيدث ،غفلة وفيه ،احلديث منكر حاتم : أبو وقال

 .منقذ بن انحب حديث (11/119)" املجمع" يف ما اهمن أخرى أحاديث هل وحسنه

 : ...(    عرش ا لع صىل من) ادلرداء أيب حديث َع ا      معلق  ( 11/119) "املجمع" يف قال .2

 . (وثقوا ورجاهل جيد أحدهما بإسنادين، الطرباين رواه) 

 (.993)"الرتغيب" يف املنذري تبع

 يف حاتم أيب ابنو( 1/464()الكبري) يف ابلخاري هل ترجم األهلاين، زياد بن حممد بن إبراهيم سنده يف: قلت 
 ،(6/12) اثلقات يف حبان ابن وذكره( 6/162()واتلعديل اْلرح)

 .ادلرداء أيب من يسمع لم وخادل ، ادلرداء أيب عن معدان بن خادل طريق من وهو

 :  ..(واملوىل األهل غن أسألك إين امهلل) ثابت بن زيد حديث يف( 11/163) ا     أيض   وقال  .3

 .( جيد وإسناده الطرباين رواه) 

 مرتوك، :ابلخاري وقال راهويه، ابن به    كذ   القاسم بن خادل سنده ويف ،(3339)"الكبري" يف الطرباين أخرجه :قلت
 .(انلاس تركه

 . وذكره... (  باهلل مسريه يف خيلو راكب من ما) اعمر بن عقبة حديث .4
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 (: 11/141) "املجمع" يف اهليثيم قال

 (حسن وإسناده( 391()12/463) الطرباين رواه) 

 ضعيف والكهما هليعة ابن عن صالح بن اهلل عبد طريق من هو: قلت. 

 (.3634)"الرتغيب" يف املنذري ذلك يف تبع وقد

 أدخله امهلل) الشهر؛ أو السنة دخلت إذا ادلاعء هذا يتعلمون الصحابة َكن: قال هشام بن اهلل عبد حديث  .5
 (11/143) "املجمع" يف اهليثيم قال...( باألمن علينا

 (حسن وإسناده([ الطحان)، (6642)"األوسط" يف الطرباين رواه)

 منكر فاخلرب ا    جد   ضعيف ورشدين( رشدين به تفرد) الطرباين قال :قلت. 
 محدأقال:  ؟ فالن يا أصبحت كيف) ـ لرجل: وسلم عليه اهلل صىلـ  الرسول قال عمر بن اهلل عبد حديث .6

 .احلديث... إيلك اهلل

 (حسن وإسناده الطرباين رواه(: )11/149) اهليثيم قال

 الضعف شديد وهو رشدين أيضا سنده يف :قلت. 
 (نفسه َع ففجوره ا      فاجر   َكن وإن مستجابة املظلوم دعوة) :        مرفواع   هريرة أيب حديث  .7

 . والزبار أمحد أخرجه

 (حسن إسناده) : (11/111) اهليثيم قال

 تفاقباال ضعيف السندي جنيح معرش أبو سنده يف : قلت. 
 ( هنلفس املرء داعء قال: ) أفضل؟ ادلاعء أي اهلل: رسول يا قلت: قالتـ  عنها اهلل ريضـ  اعئشة يثحد .8

 ،(211) ":املفرد األدب" يف وابلخاري "،األستار كشف" يف كما( 4124) :الزبار أخرجه

 .(جيد وأحدهما بإسنادين الزبار روه( : 11/116) اهليثيم قال

https://alrrazihi.al3ilm.com/
https://alrrazihi.al3ilm.com/


            https://alrrazihi.al3ilm.com                    22            الل البحث والمطالعةسلسلة فوائد من خ 

 
 

 حسان بن مبارك َع مداره: قلت. 

 .النسايئ وضعفه بالكذب، ريم مرتوك: األزدي وقال احلديث، منكر: داود أبو قال 
 أعطاه الإ ا     شيئ   اهلل يسأل لم اخلمس اللكمات بهذه داع من)ـ :  عنه اهلل ريضـ  سفيان أيب بن معاوية حديث  .9

 (إياه

 ،(الطحان) ،(3669) ":األوسط"و ،(339) رقم 19)": الكبري" يف الطرباين أخرجه

 .(6113)" :الرتغيب" يف املنذري وتبع ،(حسن وإسناده) : (116/ 11) اهليثيم الق

 ضعيف الليث َكتب صالح بن اهلل عبد سنده يف: قلت. 
 ....(منان يا حنان يا انلار يف مناد يناد) :       مرفواع   هريرة أيب حديث  .11

 به تفرد األصميع إال عبدة نب يوسف عن يروه ولم: وقال ،(الطحان) ،(3166) ":األوسط" يف الطرباين أخرجه
 .قعنب

 .( حسن إسناده) ( : 11/119) اهليثيم قال

 ضعيف عبدة بن ويوسف اثلقات يف حبان ابن ذكره و جمهول: قلت. 

 .منكر فاخلرب 

 . فيض من وغيض مطرة من قطرة األمثلة هذه

 .مئات ربما بل هذا؛ من األحاديث عرشات َيد املتتبع

 .باب وفتح إشارة وهذه

 .أنالش هذا يف املختصني عند       قبوال   لوجد( واتلعليل اتلصحيح يف اهليثيم منهج: )ذلك يف كتب ولو

 .املوفق واهلل
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 ـ عنهم اهلل ريضـ  الصحابة من سنة وعرشين مائة تعمروا اذلين:  ٢٧رقم فائدة
  :(116:وقيل 111) منده بن عبدالوهاب بن حيىي زكريا أبو احلافظ سئل

     يب اتقر أسماءهم أخلص أن فأحببت حسنة، رسالة فيهم فألف     اعم ا وعرشين مائة عمره مدة بلغت عمن
 :ييل كما حلفظهم،         وتسهيال   للفائدة،

 .حزام بن حكيم .١
 .عدي بن اعصم .٢
 .(العزى عبد) العزيز عبد بن حويطب .٣
 .إياس بن سعد .٤
 .نوفل بن ُمرمة .٥
 .يربوع بن سعيد .٦
 .جنادة بن سعد .٧
 .ثابت بن حسان .٨
 .خري عبد أبوعمارة .٩
 .عوف بن محنن .١١
 .العبدي أبوسليمان نافع .١١
 .العامري أبوالعالء اللجالج .١٢
 .العماين شداد أبو .١٣
 .ناجية جد نتجع  .١٤

 .اتلوفيق وباهلل هذا
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 الفنت بسبب القلب تقلب:  ٢٨رقم فائدة
 : (66)" اإليمان" يف شيبة أيب ابن قال

 :قالـ  عنه اهلل ريضـ  حذيفة عن ،عمار أيب عن عمري، بن عمارة عن األعمش، عن األمحر، خادل أبو حدثنا

فر ينظر ما يميس ثم ا     بصري   يلصبح الرجل إن واهلل)  (.     بش 

 .صحيح سنده

 ."انلهاية" يف األثري ابن قاهل ،الشعر عليه ينبت اذلي العني جفن حرف : يفتح وقد الشني بضم( بشفر) 

 ويميس ؤمنام الرجل يصبح املظلم الليل كقطع فتنا باألعمال بادروا):         مرفواع   هريرة أيب حديث هل يدل األثر وهذا
 .مسلم أخرجه... (  َكفرا

 لفريايبا أخرجه ،( دينه عن فينقلب واحدة ساعة يف يلفنت الرجل إن واهلل ) :ـ  عنه اهلل ريضـ  ادلرداء أبو وقال
 .صحيح بسند ،(22) "انلفاق صفة" يف

 .بطن وما منها هرظ ما الفنت عنا يُصف وأن لقلوبنا، اثلبات اهلل فنسأل

 السلف عند األمانة ماكنة:  ٢٩رقم فائدة
 (:14( )اإليمان) يف شيبة أيب ابن قال

 ،صىل شاء ومن صام، شاء من صيامه، وال امرئ صالة يغرنك ال :)قال أبيه، عن عروة، بن هشام نا وكيع، حدثنا
 (. هل اأمانة ل ملن دين ال

 .صحيح سنده

 :الفوائد من فيه األثر هذا

 .اإليمان درجات وتتفا .1
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 .بها املتصف إيمان قوة َع تدل األمانة أن .2

 .األمانة باب يف ضعيف أنه إال والصيام الصالة أهل من يكون قد العبد أن .3

 .اتلوفيق وباهلل أعلم واهلل

 هلا سفيان وتواضع العلم ألهل عياض بن الفضيل نصيحة:  ٣١رقم فائدة
 :" الطيوريات" يف الطيوري احلسني أبو قال

ري، أمحد بن لع حدثنا ،أمحد أخربنا ك   :  الق السميت حسان بن حممد حدثنا حممد، بن عبداهلل حدثنا          الس 

 : فقال الفضيل فتلكم ،عيينه بن سفيان جملس عياض بن فضيل شهدت )

ج العلماء معرش أنتم ة، فُصتم بكم يهتدى       جنوما   كنتم ظلمة، فُصتم بكم يستضاء ابلالد     رس   ري    ستحيي ال        ح 
  فالن، عن فالن، حدثين :فيقول ظهره،      ي سند حّت هو أين    ن     م   علم وقد هؤالء مال يأخذ أن أحد

 : فقال رأسه سفيان فرفع

 الليلة ثلث افحدثن سفيان، إيله وطلب فضيل فسكت الصاحلني، نلحب إنا بصاحلني لسنا     كن ا إن واهلل هات هاه
 .( ا      حديث   ثالثني

 .صحيح سنده

 ال:  يقول أن املؤمن طبع من ليس:  ٣١ رقم فائدة
 : (91) " الطيوريات"  يف الطيوري احلسني أبو قال

 حممد بن لع احلسن أبا سمعت: يقول سمعون بن أمحد بن حممد احلسن أبا سمعت: يقول أمحد سمعت
 :يقول املُصي

 تحييس الكرم حَكمأ من وجل عز ربه وبني بينه فيما نظر إذا وذلك ؛ال: يقول أن املؤمن طبع من ليس )
 (. ال: يقول أن
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 .صحيح سنده

 .ثقة العتييق وأمحد

 .مأمون ثقة كذلك وسمعون

 .واعظ رحال حمدث إمام هو املُصي احلسن وأبو

 اهلل إىل ادلعوة يف النشاط:  ٣٢رقم فائدة
 (:361) " العباد أفعال خلق"  يف ابلخاري اإلمام قال

: لقا العاتكة أيب بن عثمان حفص أبو حدثنا: قال خادل بن صدقه حدثنا: قال عمار بن هشام حدثنا
 :قال املحاريب حبيب بن سليمان حدثنا

ص   نزنلا )  اكمإي اهلل بالغ من املجلس هذ إن قال كبري شيخ فإذا فدخلنا بها أمامة أبا أن نلا فذكر      مح 
رسل ما بلغ قد اهلل رسول إن: قال ثم

 
   أ
 
 (.منا تسمعون ما فبلغوا وأنتم به  

 .صحيح أثر

 .به حبيب بن سليمان عن طريقني من، (119-3/113) ":الكبري" يف والطرباين ،(2/311) :سعد ابن وأخرجه

 :الفوائد من فيه

 .انلبوية والسنة القرآن ذلك َع دل كما َكملة الرسالة بلغ ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  اهلل رسول أن .١
 حّت بعدهم من اجتهد وهكذاـ ،  وسلم عليه هللا صىلـ  انليب من سمعوه ما تبليغ يف الصحابة وأجتهد .٢

 .هذا يومنا إىل السنن وانترشت ادلين حفظ
 .جهده ذلك يف ويبذل علمه ما تبلغ يف فيجتهد الوصية بهذه العمل العلم طالب مهمات من أن .٣
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 عنه الرواة تعدد اثلقة الراوي يف يشرتط ال:  ٣٣رقم فائدة
 ( :14: )ص"  الصحبة رشف هل ثبت ملن الرتبة منيف" كتابه يف العاليئ قال

 هفإن وثقه قد احلديث أئمة بعض يكون أن إال باْلهالة عليه حمكوم واحد راوي إال عنه يرو لم من إن) 
 عنه يروي نأ يتفق لم وإن واألمانة باثلقة        معروف ا يكون فقد شيخ عن الراوي انفراد وبني اْلهالة بني تالزم ال

 (. واحد إال

 .واإليهام الوهم بيان يف القطان ابن رقر هذا وبنحو

 .وحنوهم املعزتلة من به يعتد لم من إال خيالف لم العلماء، َجاهري قول وهو

 :(  166/6" ) املغيث فتح" يف :السخاوي قال

 (.اْلمهور عليه ملا ُمالف شاذ قول فهو َكلشهادة العدد الرواية يف رشط من وأما )

 القرآن وىع ا     قلب   اهلل يعذب ال:  ٣٤رقم فائدة
 (:491)  "العباد أفعال خلق" يف ابلخاري اإلمام قال

 :قالـ  عنه اهلل ريضـ  ابلاهيل أمامة أيب عن اعمر بن سليم عن معاوية حدثنا :قال عبداهلل حدثنا

 (.القرآن وىع     لب اق يعذب ال اهلل إن املصاحف هذه تغرنكم وال القرآن اقرؤوا )

 (.14/413) عنده ا     أيض   وأخرى، (11/111) بةشي أيب ابن عند أخرى طريق وهل

 .صحيح واألثر

 فيه : 
 .القرآن حفظ فضيلة .1
 .ُملوقة فيها املكتوب واألوراق اهلل الكم نآالقر وأن .2
 .ُملوقة هل الواعية فيه املحفوظ والواعء اهلل الكم القرآن أن .3
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 .القرآن يه ليست والكتابة اهلل الكم القرآن أن .4

 .أعلم واهلل هنا هذكر من ابلخاري مراد وهو

 الواضح إليضاح العلم أهل يدعو اجلهال جهل:  ٣٥رقم فائدة
 : اللفظ مسألة يوضح وهو( 139: رقم قبل) "العباد أفعال خلق" يف ابلخاري اإلمام قال

 .باهلل إال قوة الو انلاس من كثري بعجمة معرفتنا إال والرشح اإليضاح كثة َع حيملنا فما

 (.العجمة أهلكتهم إنما) :اهلل هرمح ابلُصي احلسن قال

 ابن عن وسنده ،احلسن عن انلمريي زيد ابن طريق من، (466) العباد" أفعال "خلق يف ابلخاري أخرجه األثر هذا
 .جمهول: وهو اسمه يف ُمتلف زيد ابن لكن صحيح زيد

 .فلني وإال توبع إن: يعين مقبول:  احلافظ قال

 أقول : 

 .هل اإليضاح يف فتتعب العربية، من     ثري اك َيهل ايلوم العرب من وكثري

 .ستعانامل واهلل غريه، مع تعبه من أكث املركب، باْلهل ابتيل من مع معينة، مسألة يف احلق مبني ويتعب

 .اتلوفيق وباهلل

 ...حضت حاضت إن :الواحدة املرأة مزتوج يف قوهلم صحة مدى:  ٣٦رقم فائدة
 (:11) "وزياملر رواية الفوائد" يف معني ابن قال

 ،يقبله نأ فأىب      ثوب ا إبراهيم إىل اهديت: )قال عون ابن عن اهلروي يعين رجاء أبو ثنا عيينة ابن حدثنا
 تأوليس عمران أبا يا: قالوا ،امرأة بها تزوجت درهم أربعمائة عندي َكنت لو: قال ثم فأىب، رشاء خذه: فقلت
 (.حضت حاضت إن واحدة يه إنما: قال ؟امرأة عندك
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 .ثقات ورجاهل صحيح هسند

 .عبداهلل هو عون وابن واقد، بن عبداهلل هو واهلروي

 .واحد وقت يف احليض هلن يتفق فقد اثنتني تزوج فلو يلزم ال وهذا

 ..لكن حسنة، كرامة :٣٧رقم فائدة
 (:6164) "الكبري املعجم" يف الطرباين قال

 عياض بنت عزة حدثتين ،سيار بن زياد حدثنا ،اهليصم بن لع بن أيوب حدثنا ثنا ،الطرباين اخلزر بن حممد حدثنا
 :قالت        ق رصافة أيب بن

 النف يا:  ونادى عسقالن سور صعد صالة ك وقت َكن إذا        ق رصافة أبو فَكن        ق رصافة أليب ابن الروم أرس )
 (.الروم بَّل يف وهو فسمعه الصالة

 :سندها يف لكن حسنة كرامة هذه

 .حال مستور الطرباين شيخ

 .شيخ:  حاتم أبو قال بوأيو

 .جمهول: وزياد

 .حال جمهولة:  وعزة

 .املجاهيل بتوثيق معروف وهو،اثلقات يف حبان ابن ذكرهما وقد

 .أحد ، بها يغرت فال عليها اتلنبيه ألجل ذكرتها و

 . بيشء عليها يعلق ولم املزي احلافظ ذكرها فقد

 .اتلوفيق وباهلل
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 ـ عنهم اهلل ريضـ  الصحابة وبعض عمر روقالفا بني عزيزة رسائل:  ٣٨رقم فائدة
 : (61/46) "الكبري" يف الطرباين قال
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 .نقله يف مؤتمن ثقة هند أيب ابن نعيم واجدها و الصحيفة وجد من إىل صحيح سنده

 .هلل واحلمد ، صحيحة فالرسالة

 الفوائد من وفيها: 
 ـ. عنهم اهلل ريضـ  الصحابة تناصح .1

 .ـ عنه اهلل ريضـ  عمر ضعاتو .2

 .املفصولني الفاضل عضة .3

 .القيامة يوم من الرتهيب .4

ا      فضال   منه أكرب إىل رساتله َكنت ولو باسمه يبدأ املرسل أن  .5  .      وعلم 

 .اتلوفيق وباهلل

 

 (٢٣٢)املتوىف اخلراز عون بن عبداهلل نسخة من الفوائد بعض:  ٣٩رقم فائدة
 :ـ  اهلل رمحهـ  قال

 :قال ـ عنهما اهلل ريضـ  عباس ابن عن رزين أيب عن اعصم نا ،عياش بن أبوبكر نا -

 (.ابلهيمة يلج من َع احلد يقام ال)           

 .األثر فيصح اعصم توبع وقد حسن سنده

 قراء من فشيعه السلسة حنو خرج حني ـ اهلل رمحهـ        مسوق ا أن أبيه عن مسوق بن سعيد بن املبارك نا -
 أهل اءقر قريع إنك: فقال منه افدن: قال فرس، َع منا رجل فلقيه: قال ذلك حنو أو آالف أربعة الكوفة
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 بطول أو        ب ق ُص   نفسك حتدث أن باهلل أعوذك وإين شأنهم شأنك ما وإن زانهم زانك ما وإن القرية هذه
 .ا      راجع   فرسه عنان ثن ثم أمل

 .الكمه من ويعجب قفاه يف ينظر مسوق فجعل: قال

 .حسن سنده

 :قال أبيه عن املبارك بن نا -

 (.محراء ملحفة يعانلخ إبراهيم َع رأيت)

 .حسن سنده

 : ـ  اهلل رمحهـ  قتادة عن معمر عن املعمري محيد بن حممد أبوسفيان نا -

ن وا      ل م      ق ل : ) تعاىل قوهل يف) ن           ت ؤ م  ل ـ ك  ل م ن ا        ق ول وا          و  س 
 
         أ
 
 ينفق ام ويتخذ باهلل يؤمن من األعراب هذه تعم لم: قال، (  

 (.اباألعر من لطوائف ولكنها اهلل عند قربات

 .صحيح سنده

 هذه اسم حفظ وألجل الفوائد من فيها ملا النسخة هذه من الفوائد هذه بنقل وقصدت عزيزة، فوائد وفيها
 .انلادرة النسخة

 والقتال القتل يف يشارك من إمامة يف اإلسالم شيخ قول:  ٤١رقم فائدة
  (:466/64)" اوىالفت جمموع" يف كماـ  تعاىل اهلل رمحهـ  تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 .؟ خلفه يصىل أن َيوز فهل قتل مسجد إمام عن سئل )

، القاتل قتل قد َكن إذا: فأجاب  من داةع فهؤالء ،فقتلوهم القاتل أقارب إىل املقتول أقارب عمدوا ثم      أوال 
ى          ف م ن   ) : تعاىل قوهل نزل وفيهم انلاس أظلم ت د  ل ك          ب ع د             اع 

     ذ  
اب          ف ل ه       م  (         ع ذ  يل 

 
      أ
 
 . 
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 .عنهم يعىف وال ا    حد   السلطان يقتلهم القاتلني هؤالء إن: السلف من طائفة قالت وهلذا

 .املقتول أويلاء إىل أمرهم َيعلون العلماء وَجهور

 نأ يصلح وال عزهلم يتعني اذلي والعدوان ابليغ أهل من فإنه ادلماء هذه يف يدخل اخلطباء َكن ومن
 (. أعلم واهلل املعتدين للظاملني ا      إمام   يكون بل للمسلمني       إمام ا يكون

 ومجعهم للمصاحف ـ عنه اهلل ريضـ  عثمان حتريق ىلع الصحابة إمجاع:  ٤١رقم فائدة
 واحد مصحف ىلع

 (:433) " العباد أفعال خلق" يف ابلخاري قال

 صعبم عن إسحاق أيب عن شعبة حدثنا: قال ،مهدي بن عبدالرمحن حدثنا: قال ،املثن بن حممد حدثنا
 ـ نهع اهلل ريضـ  عثمان شقق حني ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  انليب أصحاب أدركت: قالـ  اهلل رمحهـ  سعد بن

 .القرآن حمرق: يقال وال أحد منهم ذلك يعب لم ـ أوقال ـ فأعجب املصاحف

 .صحيح سنده

 الفوائد من وفيه: 
 .حجة ،منضبط إَجاع وهذا، املصاحف وتشقيق حتريق يف عثمان فعل َع اإلَجاع .1
 .عنها املستغن املصاحف حتريق جواز .6
 .ُملوق غري اهلل الكم نفسه والقرآن ، ُملوقة والكتابة القرآن، فيها املكتوب األوراق أن .4

 العبادة من ينقص ما أول:  ٤٢رقم فائدة
 (:194) "العباد أفعال خلق" كتاب يف ـ اهلل رمحهـ  ابلخاري اإلمام قال

 بن داهللعب أبيه عن سالم عن الزهري عن يونس عن صفوان أبو حدثنا :قال ،تالصل بن حممد أبويعىل حدثين
 (. بالقراءة فيها الصوت ورفع بالليل اتلهجد العبادة من        ي ن ق ص ما أول ) :ـ  عنه اهلل ريضـ  عمر
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 .صحيح سنده

 الفوائد من وفيه: 
 .الليل قيام َع احلث .1
 .الليل صالة يف بالقراءة اْلهر َع احلث .6
 .ُملوق غري اهلل الكم واملقرؤ ُملوقة فالقراءة ؛املقرؤ غري قراءةال أن .4

 باجلماعة عليك:  ٤٣رقم فائدة
 : (11) "الصرب" يف ادلنيا أيب ابن قال

 سعودم أبا أن عمرو بن     ي سري سمعت: قال الشيباين سليمان عن شعبة أخربنا ،اْلعد بن لع حدثنا
 أمر عن ـ فسأل أوقال ـ فسأتله عليه فدخلت بيته يف احتجب انعثم قتل ملا : )ـ عنه اهلل ريضـ  األنصاري

 يسرتيح ّتح فاصرب ضاللة، َعـ  وسلم عليه اهلل صىلـ  حممد أمة َيمع لن اهلل فإن باْلماعة عليك: )قال انلاس
،  (.فاجر من        وي سرتاح     بر 

 . ثقات رجاهل صحيح سنده

 .الشيباين سليمان أيب ابن هو وسليمان

 ائدالفو من وفيه: 
 .املسلمني َجاعة لزوم َع احلث فيه .1
 .املتفرقة واألحزاب الفرق يف ادلخول من احلذر .6
 .معتربة حجة فهو خطأ َع يكون ال املنضبط اإلَجاع أن .4
 .الفنت أزمنة يف الصرب َع احلث .3

 .اتلوفيق وباهلل
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 الصحابة جناب تعظيم يف السلف منهج دقيق من:  ٤٤رقم فائدة
 (:2/666)  "املجمع" يفـ  اهلل رمحهـ  اهليثيم احلافظ قال

 اإلمام نأ ولوال بينهم، شجر عما والسكوت ـ، وسلم عليه اهلل صىلـ  اهلل رسول أصحاب بني َكن فيما :باب)
 .(أخرجته ما أخرجوه الكتب هذه وأصحاب ـ اهلل رمحهـ  أمحد

 أقول  : 

 نلقلا جمرد يف حّت ،ـ عنهم اهلل ريض ـ الصحابة جناب َع احلفاظ يف قويم، ومنهج عظيم، ورع هذا يف
 .بينهم حصل فيما دونت اليت لألخبار

 .ـ عنهم اهلل ريضـ  الصحابة بني حصل عما الكف وجوب َع اإلَجاع العلم أهل نقل وقد

 الساعة قيام إىل ايلوم من خري أمس : ٤٥رقم فائدة
 (:3224) "الكبري" يف الطرباين قال

 دعب قال: قال خيثمة، عن األعمش، عن زائدة، ثنا عمرو، بن معاوية ثنا ،األزدي انلرض بن حممد حدثنا
 أمس؟ أم خري ايلوم:  المرأته اهلل

 .أدري ال: فقالت

 .الساعة تقوم حّت وكذلك غد، من خري وايلوم ايلوم، من خري أمس أدري ولكين: فقال

 .مسعود ابن من يسمع لم الرمحن عبد بن خيثمة لكن ثقات رجاهل سند

 :نولك

 (.نهم رش بعده واذلي إال زمان يأيت ال )         مرفواع  :  "ابلخاري صحيح" يفـ  عنه اهلل ريضـ  أنس حديث ويؤيده

 .الزمان أهل و الزمان املراد بل فحسب، بعينه الزمن املراد وليس

https://alrrazihi.al3ilm.com/
https://alrrazihi.al3ilm.com/


            https://alrrazihi.al3ilm.com                    36            الل البحث والمطالعةسلسلة فوائد من خ 

 
 

 .ذللك شاهد خري انلاس وواقع

 سبحانه الرمحن ذكر يف اعم قول:  ٤٦رقم فائدة
 (:616) " العباد أفعال خلق" كتاب يفـ  اهلل محهرـ  ابلخاري اإلمام قال

 ادلرداء أم نع اهلل عبيد بن إسماعيل عن يزيد بن ربيعة عن معاوية حدثين: قال صالح بن عبداهلل حدثنا
 : قالت أنهاـ  عنها اهلل ريضـ 

ر ا هلل   ) )  ك ــرب                   و ذل  ك 
 
        أ
 
 رش ولك اهلل، ذكر من فهو ملهتع خري ولك اهلل، ذكر من فهو صليت وإن، [31:العنكبوت]( 

 (. اهلل تسبيح ذلك وأفضل اهلل، ذكر من فهو ِتتنبه

 .صحيح سنده

 .(13/311): تفسريه يف الطربي عند سعد بن الليث تابعه لكنه ضعيف صالح بن اهلل عبد

 إيضاحه : 

 عبادة وه ما اداتالعب ومن ،العبادات من كثري وهكذا املقال، ولسان احلال بلسان ذكر فيه للصالة، بالنسبة
 .احلال بلسان هلل ذكر فهو ذلك وحنو والصدقة َكلصيام فيه ذكر ال بذاته

 .أقوال تأويلها يف العلم فألهل لآلية وبالنسبة

 .أعلم واهلل

 العباد أفعال يف انلاس أقوال:  ٤٧رقم فائدة
 (:663) "العباد أفعال خلق" يف ابلخاري عبداهلل أبو قال

 . والفعل واملفعول اعلالف يف انلاس واختلف)

 .اهلل من ليست البرش من ُكها األفاعيل: القدرية فقالت
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 .اهلل من ُكها األفاعيل: اْلربية وقالت

 .ُملوق (كن)ـل: قالوا ذللك واحد واملفعول الفعل: اْلهمية وقالت

وا : تعاىل لقوهل ُملوقة وأفاعلنا اهلل فعل اتلخليق: العلم أهل وقال رس  
 
     )و أ
 
و      م           ق و ل ك       

 
   أ
 
وا   ر  ه  ات     ب           ع ل يم          إ ن ه      ۖ        ب ه            اج         ذ 

ور   د  ال   *           الص 
 
   أ
 
ل ق        م ن            ي ع ل م      ،[13-14امللك](        خ 

 .القول من واْلهر الس: يعين

 (.اخللق من غريه واملفعول اهلل صفة اهلل ففعل

 الغريب لكتابه عبيد أيب تأيلف مدة:  ٤٨رقم فائدة
 (: 1/661) " احلنابلة طبقات" يف يعىل أبو قال

 لفائدةا أستفيد كنت وربما سنة أربعني الكتاب هذا تأيلف يف كنت عبيد أبو: قال وهب بن حممد: قال
ا فأبيت الكتاب هذا من موضعها يف فأضعها الرجال أفواه من ا       ساهر   يئَي وأحدكم الفائدة، بتلك مين      فرح 

 . الكثري أقمت قد: فيقول أشهر مخسة أو أشهر أربعة عندي فيقيم

 . معني بن حيىي: عبيد أيب من الكتاب هذا سمع من أول وقيل: ـ اهلل رمحهـ  قال

 العلم أهل عن وقبوهل وعقله عبيد أيب تواضع من:  ٤٩رقم فائدة
 :(616/1" )الفهرست" يف انلديم ابن ذكر

 عرضت: سالم بن القاسم عبيد أبو يل قال:  قال، (643 ت) راهويه بن إبراهيم بن إسحاق بن محاد عن
 أبيك؟ َع" املصنف الغريب" كتايب

 .نعم: قلت

 !حرف مائيت تصحيف فيه: يل وقال
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 .قليل حرف، مائيت تصحيف فيه يكون هذا مثل كتاب: عبيد أبو فقال

 اجلار مرااعة:  ٥١رقم فائدة
 (: 6243) "املطالب" يف كما مسدد قال

 أن تريد ا     شيئ   اشرتيت إذا :)يقول ،ـ اهلل رمحهـ  اثلوري سعيد بن سفيان سمعت داود بن عبداهلل حدثنا
 (. فواره منه جارك تفيد ال

 .صحيح سنده

 .األيام هذه مثل يف سيما الو اْلريان، سيما ال انلاس مرااعة يف بديع أدب وهذا

 .ينفع الو يرض فإنه مشاربهم، ومطاعمهم ومكتسباتهم جريانه متابعة عن يرتفع أن للجار ينبيغ وباملقابل

 .فضله من اهلل ويسأل هلم ويدعو إلخوانه ركيبا وإنما

 عمره غريهم عمل من خري الصحابة من الواحد مقام:  ٥١رقم فائدة
 (:3112) العايلة املطالب يف كما مسدد قال

 :قال ذعلوق بن نسري حدثين( اثلوري) سفيان عن( القطان) حيىي حدثنا

 :يقول ـ عنهما اهلل ريضـ  عمر ابن سمعت

 (. عمره أحدكم عمل من أفضل أحدهم فلمقام ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  حممد أصحاب تسبوا ال) 

 .احلديث فحسن نسري غري ثقات رجاهل حسن سنده

 الف،ُم هل وليس ،ـ عنهم اهلل ريضـ  الصحابة زمن يف ،ـ عنه اهلل ريضـ  عمر ابن قاهل املبارك القول وهذا
 .منضبط إَجاع وهو الصحابة، عند إَجاع حمل فهو

 .املعلومة والسنة الكتاب أدلة دهتؤي

https://alrrazihi.al3ilm.com/
https://alrrazihi.al3ilm.com/


            https://alrrazihi.al3ilm.com                    39            الل البحث والمطالعةسلسلة فوائد من خ 

 
 

 .كثري أو بقليل الصحابة أعراض َع ِترأ ملن الويل ك فالويل

 اتلكفري عن الصحابة ورع :  ٥٢رقم فائدة
 (:6993) املطالب يف كما يعىل أبو قال

 بمكة روجما وهو ـ عنه اهلل ريضـ        جابر ا سألت قال سفيان أيب عن األعمش حدثنا أيب حدثنا نمري ابن حدثنا
ا تدعون كنتم هل: رجل فسأهل فهر بين يف       نازال   واكن  !؟     مرشاك   القبلة أهل من      أحد 

 .ذللك وفزع اهلل، معاذ: فقال

ا تدعون كنتم هل: قلت  .؟     َكفر ا منهم      أحد 

 .ال: قال

 بالطبل فيها يرضب ويلمة حضور يف األوزايع فتوى:  ٥٣رقم فائدة
 (.معزاف الو طبل فيها ويلمة تدخل ال: )ـ اهلل رمحهـ  األوزايع اإلمام قال

 (.612)" الطيوريات" يف الطيوري احلسني أبو أخرجه

 .صحيح وسنده

 .زمنه يف الشام إمام فتوى هذه

 .واملعازف الطبل عن انليه يف اثلابتة الرشع أدلة تؤيدها

 .ذكر َع منك فلتكن

 .رياخل ىلع اثلبات ىلع واحلث انلصيحة يف السلف طرق من:  ٥٤رقم فائدة
 (:6636) "املطالب" يف كما مسدد قال

  ـ عنه اهلل ريضـ  موىس أبو كتب: قال سريين بن حممد عن حسان بن هشام عن محاد حدثنا
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 :  عبداهلل بن اعمر إىل 

 :بعد أما قيس عبد ابن: هل يقال اذلي عبداهلل بن اعمر إىل قيس بن اهلل عبد من

 .عليك والسالم فدم، تتغري لم كنت وإن فعد، تغريت كنت إن

 .صحيح سنده

 الغلو يف تنبيغ ال اليت األمور بعض إيله نسب مشهور زاهد اتلابعني، رجال أفاضل من رجل قيس عبد بن اعمر
 .هبَّل من تسيريه أسباب من ذلك واكن ؛هل احلاسدين بعض نرشها ولعله عنه، صحيحة غري ويه الزهد، يف

 .الرسالة بهذه هل فأرسل ذلك بعض موىس أبا بلغ فلعله

 فائدة لغري ابليت يف اجللوس كراهية:  ٥٥رقم فائدة
 (:6291) "العايلة املطالب" يف كما مسدد قال

( حازم أيب ابن هو) بن قيس حدثين( خادل أيب ابن هو) إسماعيل عن( القطان سعيد ابن هو) حيىي حدثنا
 :يقول سمعته ـ عنه اهلل ريضـ  اهلل عبيد بن طلحة عن

 (.داره يف َيلس أن املرء َع العيب أقل )

 .موقوف صحيح:  احلافظ قال

 . قال كما وهو

 (.4/661) "الطبقات" يف سعد وابن ،(613) ":الزهد" يف وكيع وأخرجه

 .القول هذا فقال ابليت، يف اْللوس يكث إنه يقال َكن أنه هذا وسبب

 .الرجل َع يعاب امم فهذا ينفعه بما يشتغل الو العمل، ويدع اْللوس يكث اذلي أن: ومعناه

 انلاس، بعض يكون وهكذا
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 .ونفع عمل من فيه هو ملا بيته يف اْللوس قليل يكون من هو وإخونه نلفسه انلافع ولكن

 (.ابليت يف اْللوس كراهية: )احلافظ عليه وبوب

 انلايس فعل ىلع املرتتبة األحاكم : ٥٦ رقم فائدة
 :ايلاتل يف لك أخلصها ا      أحَكم   نسيانه َع الشارع تبر وذللك النسيان؛ اإلنسان عليه اهلل جبل مما

 :تعلقان هل النسيان أن اعلم

 ادلنيا يف بقائه مدة بالعبد متعلقة أحاكم: األول

 :قسمني َع وهذه

 :املأمورات جبانب تعلقه ما اكن: أحدهما

 : أحوال هل وهذا

 .وقته ذهب اذلي واْلهاد ،الكسوف وصالة ،َكْلمااعت تداركه يمكن ال ما :األول احلال

 .انلايس َع فيه يشء الو بفواته يسقط :حكمه

  .بانلذر والوفاء ،والزاكة ،والصيام ،َكلصالة:  اهلل حقوق من َكن سواء تداركه يمكن ما :اثلاين احلال

 .للصالة َكلطهارة به إال العبادة تصح ال ما نسيان: بهذا ويلحق

 .ادليون وقضاء ،الواجبة َكنلفقات :اهلل عباد حقوق من َكن أو

 منه َكن ماو الفور؛ فعىل الفور َع منه َكن ما اذلكر؛ عند به القيام وَيب ،انلايس َع فيه إثم ال: حكمه
 .الرتايخ فعىل الرتايخ َع

 : املنهيات جبانب تعلقه اكن ما: ثانيهما

 :حاالن هل وهذا
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 ... الصوم يف واألكل ،الصالة يف َكلالكم :للعبادة املنافية املنهيات من َكن ما : األول احلال

 .ا      ناسي   غريه أحنث أو ا      ناسي   حنث كمن بيشء ملزمة أو 

 .الطالق الو للنسيان تلزم ال والكفارة ،تبطل ال العبادة أن: حكمه

 : وجهني َع يأيت فهذا الغري ِبق إرضار وفيه املنهيات من َكن ما :اثلاين احلال

 :الغري حق إتالف تضمن ما :األول الوجه

 .بالنسيان تسقط ال ويه اْلوابر من الضمان ألن ؛الغري حلق ضامن انلايس أن :حكمه

 .إتالف فيه يكن ولم الغري ِبق تعلق ما: اثلاين الوجه

 . زيرواتلع احلد بها يدرأ شبهة النسيان َكن ا       تعزير   أو ا    حد   أوجب فإن ؛انلايس َع فيه يشء ال: حكمه

  اآلخرة يف بالعبد متعلقة أحاكم: اثلاين

 ؟ املنيه مواقعة أو املأمور ترك يف إثم يلحقه هل: وذلك

 .اآلخرة يف بنسيانه يؤاخذ الو آثم غري أنه العلم أهل من َجع نقله اذلي املنضبط واإلَجاع والسنة الكتاب دل 

 .املسألة هذه يف العلم أهل قرره ما خالصة هذا

 . أعلم واهلل

 : منهم

 ،"القرآن ألحَكم اْلامع" يف القرطيب

 ،"األحَكم قواعد" يف السالم عبد ابن العزو

 ،(61/666و61/323و124و61/121) "الفتاوى جمموع" يف كما اإلسالم شيخ و 

 ،"القواعد" يف واحلصين 
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 ."وانلظائر األشباه" يف والسيويط  

 

 ـ اهلل رمحهمـ  السلف عند ـ عنهما اهلل ريضـ  وعمر بكر أيب ماكنة:  ٥٧رقم فائدة
 (:6/634) "املعرفة" يف ويالفس يعقوب قال

( اودد ابن هو) وائل عن( عينية ابن هو) سفيان: قال: قال(  احلميدي الزبري بن عبداهلل هو) أبوبكر نا
 :أحد        يرب عهم ال ثالثة) :قال(  ـ اهلل رمحهـ  ابلُصي) احلسن عن

 (. ـ عنهما اهلل ريضـ  وعمر وأبوبكر ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  انليب) 

 .ثقات رجاهل َجيع ،صحيح سنده

 (.الرتتيب َع)هذين غري أحد ـ وسلم آهل وَع عليه اهلل صىلـ  انليب بعد يقدم ال:  يعين

 .السنة أهل اتفاق ذلك وَع

 باجلملة الرواة مراتب:  ٥٨رقم فائدة
 :"للبيهيق الكربى السنن تهذيب" مقدمة يف اذلهيب احلافظ قال

 ثالثة الرجال: 
 .مقبول موثوق إما .١
 .حجة غري مضعف اإم و .٢
 .جمهول وإما .٣

 :يف مراتب َع اثلالثة من قسم ك لكن

 القوة 
 واللني 
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 واْلهالة. 

 

 هاوبعض واملعىن اللفظ فيها اختلف وجهني ىلع قرئت لكمة عرش أربعة:  ٥٩رقم فائدة
 املعىن قريبة

 :يه واللكمات( 39-14/32)" الرشيعة جملة" يف نرش ِبث خالصة

ا      ق ل   ) :تعاىل قوهل يف :"كبري" لكمة  .1 م  ب ري          إ ث م           ف يه 
     ك 
ن اف ع      م   ،[619ابلقره] االية( ...         ل لن اس               و 

ا قرئت فقد  ."      ك ثري  "      أيض 

ر   ) :تعاىل قوهل يف ":      ن نزشها" ةلكم  .2 ام        إ ىل            و انظ  ا        ك ي ف              ال ع ظ  ا      ث م            ن نِش  ه  وه  ا           ن ك س   [619ة:ابلقر] يةاآل .(..      حل  م 
ا قرئت فقد،   ."        ن نرش  ها"  بلفظ      أيض 
ول وا        ) و ال   :تعاىل قوهل يف ":           ف ت ب ي نوا" لكمة  .3 ل ق           ل م ن            ت ق 

 
      أ
 
م     م             إ يل  ك  ال  ت            الس  ن ا        ل س  ؤ م   ي اة        ر ض     ع               ت ب ت غ ون            م 

       احل 
ن ي ا              ادل 

ة             م غ ان م           الل ـه           ف ع ند   ث ري  نت م           ك ذ  ل ك      ۖ            ك  ل ي ك           الل ـه          ف م ن          ق ب ل       م  ن       ك  ا قرئت، [93:النساء] (             ف ت ب ي ن وا    م           ع   بلفظ      أيض 
 ."فتثبتوا"
ض  " بلفظ       أيضا   قرئت [12: يوسف](،        احل  ق          ي ق ص      ۖ           ل ل ـه        إ ال            احل  ك م         )إ ن   :تعاىل قوهل يف ":       ي ق ص  " لكمة  .4  ."       ي ق 
ا  " لكمة .5 و   :تعاىل قوهل يف ":       ب رش  ل        اذل  ي         )و ه  ي اح            ي ر س  ا            الر   ا قرئت، [112:االعراف] (       ب رش    ."ا      ن رش   " بلفظ      أيض 
كم" لكمة .6 ري  و   :تعاىل قوهل يف ":        ي س  ري   ك م        اذل  ي       )ه  ر           ال رب        يف                ي س  م  "  بلفظ قرئت، [46:يونس](             و ابل  ح   ."          ي ن رش  ك 
ن ال ك   :تعاىل قوهل يف :"      ت ب لو" لكمة .7 ا        ن ف س       ك           ت ب ل و            )ه  ل ف ت      م  س 

 
         أ
 
ا قرئت، [41:يونس](    ."      ت ت لو" بلفظ      أيض 

ل        اذل  ي        و ه و   ) :تعاىل: قوهل يف ":      ب رش  ا" لكمة .8 ر س 
 
       أ
 
ي اح     ا            الر   ي         ب ني          ب رش   ا قرئت ،[33:الفرقان](           ر مح  ت ه          ي د        أيض 

 .اخلامسة باللكمة شبيهة وهذه"،       ن رش  ا" بلفظ
م ن :تعاىل قوهل يف :ـ ا     أيض  ـ ا"       ب رش   " لكمة .9 ل       ي ر         )و  ي اح        س  ا            الر   ي         ب ني          ب رش   ا قرئت، [64:انلمل](            ر مح  ت ه          ي د        أيض 
 .واخلامس السابق املوضع يف كما ،"      ن رش  ا"
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ين  ) :تعاىل: قوهل يف ":                نل  ب و ئ ن ه م  " لكمة .11 ن وا           و اذل   ل وا        آم  احل  ات             و ع م  ئ ن ه م             الص  (     ف ا     غ ر            اْل  ن ة         م  ن                  نل  ب و  
ا قرئت، [13:وتالعنكب] ن ه م  " بلفظ      أيض   ."               نل  ث و 

ب ري  ا": لكمة .11
        "ك 
م          ر ب ن ا) :تعاىل قوهل يف     ع ف ني            آت ه  اب        م ن             ض  ب ري ا        ل ع ن ا               و ال ع ن ه م              ال ع ذ 

     ك 
، [63:اباالحز](    

ا قرئت  .األوىل باللكمة شبيهة ويه"،         ك رث  ا  "      أيض 
ع ل وا :وتعاىل سبحانه قوهل يف ":        ع ب اد  " لكمة .12 ة              )و ج  ئ ك  ين                 ال م ال  ب اد        ه م           اذل   ن           ع  ـ  (          إ ن اث ا             الر مح  

ا قرئت، [19:الزخرف]  ."       ع ن د  "      أيض 
اء ك م       )إ ن :تعاىل قوهل يف ":            ف ت ب ي ن وا" لكمة .13 ق             ج  ا قرئت، [6:احلجرات] (             ف ت ب ي ن وا          ب ن ب إ           ف اس        أيض 

 .ةثلاثلا باللكمة شبيهة وهذه "،            ف ت ث ب ت وا"
ن ني" لكمة .14 ا :تعاىل قوهل يف ":       ب ض  م  و         )و  ن ني             ال غ ي ب       َع         ه  ا قرئت، [63:اتلكوير] (          ب ض  ن ني"      أيض   ."       ب ظ 

 .ولفظها معناها اختلف ُكمة عرشة إلحدى ا      موضع   عرش أربعة فهذه

 .موضعني يف" فتبينوا" تكررت إذ 

ا"  وتكررت  .مواضع ثالثة يف       "برش 

 .(فتثبتوا ـ ينوافتب) ، (كثري ـ كبري) :مثل املقدمة يف بينا كما املعن يف قريبة أنها ماتاللك هذه َع ويالحظ

 

 فيه الشيطان وطمع انلظر:  ٦١رقم فائدة
 (:1191) "العايلة املطالب" يف كما عمر أيب ابن قال

 ـ عنه اهلل ريضـ  مسعود ابن عن أبيه عن يزيد بن عبدالرمحن بن حممد عن منصور عن سفيان حدثنا
 :قال

و از   اإلثم )  (. مطمع فيها للشيطان فإن نظرة من َكن وما القلوب         ح 
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 .صحيح سنده

 .اثلوري هو سفيان -
 .املعتمر ابن هو ومنصور -
 .انلخيع قيس بن يزيد ابن هو وعبدالرمحن -

 .يصح الو        مرفواع   جاء قد األثر هذا

 .إيلها أنينةالطم لفقد معاص أنها خالجويت وتؤثر وحتك القلوب يف حتوز اليت األمور يعين:  حوز معن

 .أمحد دعن ثعلبة وأيب أمامة وأيب مسلم عند انلواس كحديث ثابتة مرفوعة أحاديث يف جاء معناها الفقرة وهذه

 الفوائد من وفيه: 
 .القلب َع يكون اذلنوب أثر أن .١
 .القلب َع أثره يكون الرشع حذره ما إىل انلظر أن .٢
 .ـ عنه اهلل ريضـ  عودمس ابن عند ادلقيق الفقه .٣

 

 مرتكبها ىلع اذللة:  اذلنوب آثار من : ٦١رقم فائدة
 (:4/41) "احللية" يف نعيم أبو قال

ث ن ا د  ل ي م ان            ح  ،      ب ن               س  مح  د 
 
      أ
 
ل ف        ث ن ا:       ق ال     ب ي د        ب ن          خ  ،     اهلل            ع  ،      ب ن         ن ُص         ث ن ا:       ق ال             ابل  ُص  ي  م يع    ا     ث ن  :       ق ال        لع    ص 

        األ  
    ، 

،      ث ن ا:       ق ال   ر  ،      ع ن              م ع ت م  ب يه 
 
      أ
 
ل        إ ن  ):       ق ال     ن ب             يل  ذ ن ب            الر ج  ب ح           اذل  ل ي ه              ف ي ص  تل  ه            ع   (.          م ذ 

 .الطرباين هو سليمان

 . اْلهضيم لع ابن هو ونُص

 .قريب بن امللك عبد هو األصميع
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 .سليمان ابن هو واملعتمر

 (.القاص إرشاد) كما حال جمهول ُصيابل حبيب أبو هو اهلل عبيد بن وخلف

 .املعاص ألهل األيلم والواقع والسنة، الكتاب بأدلة مؤيد الالكم وهذا

 

 يوسف هم وإيضاح منه استغفاره معه ذكر إال نليب ذنب يذكر لم:  ٦٢رقم فائدة
 (:36صـ ) يوسف سورة من ياتآ تفسري يف ـ اهلل رمحهـ  تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 ذكر الإ ،     ذنب ا األنبياء من أحد عن ايذكر ل سبحانه وهو عنه؛ اهلل ذكره      ذنب ا يفعل لم يوسف أن داملقصو
 مقدمات من          استغفار ا منه يذكر لم أنه وكما اللكمة، هذه من          استغفار ا يوسف عن يذكر ولم منه، استغفاره

ا     هم   بل هذا، وال هذا من      ذنب ا يفعل لم أنه فعلم الفاحشة،  يف هذا بسط قد كما حسنة، عليه أثيب هلل، تركه     هم 
 .موضعه

 

 والصرب اتلقوى ثمرات من:  ٦٣رقم فائدة
 (:36:ـص) يوسف سورة يف اآليات بعض َع الكمه يف اإلسالم شيخ قال

ا      ث م   ):          ت ع اىل        اّلل          ق ال   ا        ب ع د        م ن          ل ه م        ب د  و ا    م 
 
   ر أ
 
ي ات       ن ن ه            اآل  ج  ني        ح ّت                  ل ي س   .(      ح 

ن      يف             و بل  ث ه   
ج     الس 
ن          ة        َك  ر ام  ؛    يف        اّلل         م ن             ك  ه  ق  ل ك           يل  ت م          ح  رب  ه            ب ذ  ت ق و اه           ص  إ ن ه               و 

       ف 
رب       ا     ال     ن             و اتل ق و ى           ب الص  ؛    م         ن ال 

ا ل ه ذ  ن ا ):        ق ال            و 
 
   أ
 
ف     ا         ي وس  يخ          و ه ذ 

 
   أ
 
ل ي ن ا      اّلل         م ن        ق د     رب       ق       ي ت        م ن         إن ه            ع  إ ن             و ي ص 

     ف 
يع      ال        اّلل       ر           ي ض  ج 

 
     أ
 
ن ني     س   .(               ال م ح 

ل و    رب      و          ي ت ق        ل م          و  ه م        ب ل           ي ص  اع  ط 
 
          أ
 
ا   ل ب وا       ف يم  ن ه           ط  ز اع          م  ن        م ن          ج 

ج     الس 
ل        ل م          ا     هل            حي  ص  رب         ه ذ  ف ات ه             و اتل ق و ى         الص             و 

ل   ف ض 
       األ  
 .       انل اس              ب ات ف اق       
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 كسب ومصدر وظيفة الرقية متخذي ىلع األبلاين الشيخ إنكار:  ٦٤رقم فائدة
 :باإلنس اْلن تلبس حقيقة َع يتلكم وهو( 6913) رقم حتت "الصحيحة" يف ـ اهلل رمحهـ  قال

 .ينكرها من َع والرد الغيبة األمور من الرشع أثبته ما إثبات إال تقدم مما غريض ليس

 ْلنا استحضار ويتخذون، العقيدة هذه يستغلون اذلين َع اإلنكار أشد كرأن آخر جانب من ولكنين
ع واملصابني املجانني ملعاْلة مهنة وُماطبتهم  تالوة     جمر د َع تزيد اليت الوسائل من ذلك يف ويتخذون       بالُص 

 يف هنا عوق كما اباملص قتل        أحيان ا عليه يرتتب قد اذلي الشديد َكلرضب         سلطان ا، به      اّلل    يزنل لم مما القرآن
 . !واملجالس اْلرائد حديث صار مما، مُص ويف      عم ان

 باملئات، يلوما فصاروا مىض، فيما صاحلني قليلني        أفراد ا املُصوعني َع القراءة        يتول ون اذلين َكن لقد
 ووسائل مورأ إىل اعدة األطباء إال بها يقوم ال رشعية وسيلة كونه عن األمر فخرج املتربجات، النسوة بعض وفيهم
ع، يعرفها ال أخرى ب وال       الرش  جل   من نوع: عندي فيه     مع ا      الط  ا        ادل   عدوه إىل الشيطان بها يويح      و س             و ا ل و س 

ل ك  ، ) اإلنسان ذ  ع ل ن ا            و ك  ا         ن يب          ل لك             ج  و  ني            ع د  ي اط  ن س             ش   
      ا إل 
 ن        

     و ا ْل 
ه م          ي و يح          و ل       ا ل            ز خ ر ف          ب ع ض        إىل               ب ع ض   .(          ر و ر ا     غ          ق 

ن  ه   ) :تعاىل قوهل يف املذكورة اْلاهلية يف املرشكون عليها َكن اليت باْلن اإلستعاذة من نوع وهو
 
      و أ
 
       َك  ن      

ال   ن س        م ن           ر ج   
      اإل 
ال                ي ع و ذ و ن        ن        م ن             ب ر ج 

    اْل 
ا                 ف ز اد و ه م       ق   عرفةم أو ـ زعمواـ  سحر     فك   َع بهم استعان فمن(،           ر ه 

قه، ؟ َكفر أم مسلم ،أنىث؟ أم هو أذكر باإلنيس املتلبس اْلين هوية  ارضوناحل هذا صدق ثم به املستعني       وصد 
 كفر فقد :يقول بما فصدقه      َكهن ا أو       عراف ا أىت من ) :ـ وسلم عليه اهلل صىل ـ قوهل وعيد      َجيع ا شملهم فقد عنده

نزل بما
 
   أ
 
 ، ( حممد َع  

 (. يللة أربعني صالة هل بلتق لم…):  آخر حديث ويف

ا أن علمت فقد ،هلذا نتباهاال فينبيغ  فأنصحهم، احلقيقة عن الغافلني من هم املهنة بهذه          اب ت ل وا ممن      كثري 
 خرجا)  :ـ  وسلم عليه اهلل صىلـ  اهلل رسول قول َع ُماطبتهم يف يزيدوا ال أن ـ مهنتهم يف استمروا إنـ 
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ر   ) :تعاىل اهلل بقول هلم          (، مذكر ا    اّلل   عــــدو
ذ     ف ل ي ح 
ين              ر ه        ع ن               خي  ال ف ون           اذل  

م 
 
     أ

  
 
ن  

 
 أ
 
يب ه م     و            ف ت ن ة               ت ص 

 
   أ
 
ي   اب          ب ه م       ي ص           ع ذ 

م   يل 
 
     أ
 
 انته. باهلل إال قوة وال حول وال املستعان واهلل[  64:انلور](  

 أقول : 

؛ الرقية نم        متكسب ا      اعمال   يكون بأن أمره ينتيه ثم العلم، طلب يف سنوات يبق علم طالب فربما ولألسف
 .العظيم احلرمان من وهذا

 .لقلوبا ومرض النساء بفتنة مشوبة ادلنيا من لعاعة ألجل حمذورة وظيفة إىل األنبياء وظيفة من ينتقل

 .اتلوفيق وباهلل ،املسلمني أحوال اهلل أصلح

 املزاح حكم  :٦٥رقم فائدة
 .والطباع األنفس حسب َع وقبحه سنهوح عليه الطبع يف انلاس خيتلف املزاح

 واْلرح الكذب إىل خرج فإذا يكره، ينبيغ ال ما َع اشتمل إذا لكن واْلواز، اإلباحة فيه واألصل
 .فيحرم واألذى

 (:3-2) "املزاح يف املراح" رساتله يف قالـ   اهلل رمحهـ  الغزي ادلين بدر للشيخ حسن الكم وهذا

 إنهف واإلكثار املثابرة حد إىل وصل إذا ما َع ذمه يف ورد ما فحملنا أخبار ومدحه املزاح ذم يف ورد قد )
م   املازح يصم والعقوق القطيعة إىل وُمرج احلقوق عن إزاحة  يبةاهل عنه يذهب أن املازح فوصمه          الم ماز ح         وي ض 

ل ويورث والسفاء الغوَغء عليه وجرئ وابلهاء  .وانلبهاء األكابر قلوب يف      الغ 

ض بفعل قوبل إذا فألنه          الم ماز ح ةإضام وأما  بلقا أو فكره وأشغل قلبه أحزن عليه وسكت مستكره قول أو    مم 
 األذى هموس يستد ال فتح إذا الرش فإن      سبب ا واتلباغض للعداوة َكن وربما       وأدب ا حشمة صاحب مع جانب عليه

 صمةو عن نفسه ويزنه يتقيه( أن) للعاقل فحق للسفك وادلماء للهتك العرض      ي عرض وقد يرتد ال أرسل إذا
 .(مساويه
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 وعدةم تعده وال، تمازحه وال ،أخاك التماري ) :قال أنه ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  انليب عن روي ما حيمل هذا وَع
 .غريب:  وقال (1991) الرتمذي أخرجه احلديث((.فتخلفه

 : احللية يف نعيم أبو وقال احلفظ وسيئ سليم أيب بن يلث فيه: قلت

 .الليث إال يروه لم بغري

 .منكر فاحلديث: قلت

 يشء من معه وما فريجع دينه ومعه خيرج  : ٦٦رقم فائدة
 ( :3166) الكبري يف الطرباين قال

 عبد قال :الق شهاب بن طارق عن مسلم بن قيس عن سفيان ثنا نعيم أبو ثنا العزيز عبد بن لع حدثنا
 فسهنل وال هل يملك ال الرجل يأيت يشء منه معه وما فريجع دينه ومعه يلخرج الرجل إن: ) ـ  عنه اهلل ريضـ  اهلل
 (. يهعل اهلل أسخط وقد بيشء حاجته من حىل ما فريجع وأذنبت كذبت إنك باهلل هل فيقسم    رض ا وال      نفع ا

 .صحيح سند

 دكني بن الفضل هو نعيم أبو -
 .اثلوري هو سفيان -
 .مسلم ابن هو وقيس -
 شهاب ابن هو وطارق -
 لفوائدا من فيه: 

 .الفنت شدة .١
 .ادلين َع منها اخلوف .٢
 .انلاس تقلب أسباب من الفنت أن .٣
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 كللمل منقبة فيها قصة حقيقته ىلع القرآن فهم يف العربية اللغة أثر:  ٦٧رقم فائدة
 فيصل

 (:119/ 63)" ابلحوث جملة" يف قال

 . العربية اللغة درس من إال يدركها ال الكريم القرآن من ادلاللة عمق

 لفهما بها يقلب الكريم القرآن يف جديلة آراء هل َكنت ،الفرنيس الطبيب" بواكي موريس" هذا       فمثال  
 .الشبهات طرح باب من للقرآن الصحيح

 فيها فاز إن اليت الفرصة بهذه وفرح ساحنة الفرصة عتربا ـ اهلل رمحهـ  فيصل بامللك اجتمع أن وبعد
 .انلُصاين للتبشري      كبري ا       مكسب ا حقق

 .أخطاء؟ من فيه ما لك ألثبت ،القرآن يف مناقشتك أريد :بواكي موريس هل قالف -
 .العربية؟ لغةلبا القرآن قرأت هل :فيصل امللك هل فقال -
 .الفرنسية اللغة إىل معانيه برتَجة ولكن ،ال: قال -
 .ذلك بعد ناقشين ثم تلفهمه، العربية باللغة قرأها يكف، ال هذا :قال -

 ووجد حكمه تغري بها القرآن قرأ ملا ثم أتقنها حّت اعمني ملدة العربية اللغة تعلم َع بواكي موريس فعكف
  الغرب كتاب من فهمه ما ك أن

 
 خطأ
 
 .     خطإ   يف    

 .انته .ذلك بعد لإلسالم اهلل فهداه

 :قلت

 :بعنوان رشع احلادي العدد ابلحوث جملة يف نرش       مقاال   اهلاليل ادلين تيق الشيخ املوضوع هذا يف وكتب
 (. فيصل للملك منقبة )
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 (.414/ 11( )اإلسالمية ابلحوث جملة)من نصها وهذا

 ـ روحه اهلل قدسـ  فيصل للملك منقبة

 :ـ اهلل رمحهـ  قال اهلاليل القادر عبد بن ادلين تيق حممد:  ادلكتور بقلم

 طبيبلا بأن سمعت قد وكنت. املوحدين من اإلخوان أحد عند باريس، يف مقيما كنت سنني بضع قبل
 يستطيع اذلي الوحيد الكتاب هو العظيم، القرآن أن فيه بني كتابا ألف بواكي، موريس ادلكتور الشهري اْلراح
 قلتو ناقص، وال زائد، حرف فيه ليس تعاىل، اهلل من مزنل حق أنه يعتقد أن عُصية، علمية ثقافة املثقف

 ،اهلل لكتاب نُصته سبب ألعرف بواكي، ريسمو الشهري ادلكتور أزور أن أريد عنده، مقيم أنا اذلي لألخ
 بواكي، وريسم ادلكتور مع وتكلم ،"اتلليفون" اهلاتف إىل ذهب بل َيبين فلم وسلم عليه اهلل صىل اهلل ولرسول

 ،يزورك أن يريد سنة، وثمانني سبعا العمر من ابلالغ اهلاليل ادلين تيق حممد ادلكتور عندي إن: هل وقال
  .معك ويتحدث

 وريسم ادلكتور فإذا ابلاب، وفتح ابليت صاحب فذهب ابلاب طرق قليل وبعد اآلن، أزوره أنا: هل فقال
: كتابكل تأيلفك بسبب حتدثنا أن فضلك من أرجو: هل وقلت بزيارته ففرحنا علينا فدخل جاء، قد بواكي

 نالقرآ أعداء أشد من َكن إنه: يل فقال يتلكم فرشع( العُصي نظر العلم يف والقرآن، واإلجنيل اتلوراة)
 تم ذافإ يعاْله، جرايح عالج إىل حمتاج مسلم مريض جاءه ُكما واكن ،ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  حممد والرسول
 هنسب حممد الكم من هو أم حممد، َع أنزهل تعاىل، اهلل من هو هل القرآن، يف تقول ماذا: هل يقول وشف عالجه

 وأن اهلل من ليس أنه أعتقد أنا: هل فأقول: قال صادق، وحممد اهلل من هو فيجيبين: قال عليه؟ افرتاء اهلل إىل
 ململكةا ملك العزيز، عبد بن فيصل امللك جاءين حّت زمانا ذلك َع ومضيت فيسكت، صادقا، ليس حممدا

 رآنالق بأن: ينفأجاب اذلكر، املتقدم السؤال عليه فألقيت شف، حّت جراحيا عالجا فعاْلته. السعودية العربية
 امللك يل فقال. صدقه أعتقد ال أنا: هل فقلت: قال. صادق وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول حممدا وأن حق،

 .وتأملته مرارا قرأته نعم: فقلت القرآن؟ قرأت هل: فيصل
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 قرأته بل ،بلغته قرأته ما أنا: فقلت بالرتَجة أي لغته، بغري أم بلغته قرأته هل: فيصل امللك يل فقال
 بيشء خربأ لكنه احلقيقة، َع يطلع لم إذ هل؛ علم ال واملقَّل املرتجم، تقَّل أنت إذن: يل فقال فقط، ةبالرتَج

 وأنا ها،ب وتقرأه العربية اللغة تتعلم أن فعاهدين عمدا، واتلحريف اخلطأ منه معصوم ليس واملرتجم فصدقه،
 .اخلاطئ هذا اعتقادك يتبدل أن أرجو

 .عندك إال اْلواب أجد فلم املسلمني، من قبلك كثريا سألت: هل فقلت جوابه، من فتعجبت: قال

 ية،العرب اللغة تعلمت إذا إال حممد يف وال القرآن، يف أتكلم ال أن َع واعهدته يده يف يدي ووضعت
 .باتلكذيب أو باتلصديق، انلتيجة يل تظهر حّت فيه، انلظر وأمعنت بلغته، القرآن وقرأت

 باألجرة أستاذ مع واتفقت العربية، اللغة قسم إىل بباريس، الكربى امعةاْل إىل ذلك يويم من فذهبت
 الراحة، ومي هو اذلي األحد يوم حّت يوم ك واحدة، ساعة العربية اللغة ويعلمين بييت، إىل يوم ك يأتيين أن

 القرآن تقرأو درسا، وثالثني سبعمائة منه فتلقيت واحدة، ساعة تفتين لم َكملتني سنتني ذلك َع ومضيت
 يديز ال اهلل، من بأنه يؤمن أن العُصية، بالعلوم املثقف يضطر اذلي الوحيد، الكتاب هو ووجدته بإمعان،

 .يصدقها أن عُصي اعلم يستطيع ال كثري كذب فيها األربعة واألناجيل اتلوراة أما ينقص، وال حرف

 .الشأن هذا يف احلديث من وبينه بيين دار ما انته

 املعنعن السند يف مسلم قبل انلقد أئمة من مجاعة مذهب:  ٦٨رقم فائدة
 : "العلل رشح" يف رجب ابن احلافظ قال

ا كثري املعن هذا يف حاتم وأيب زرعة وأيب أمحد والكم)...    : َع يدل ولكه بذكره الكتاب يطول     جد 

 روى نم رواية وأن ،به اتلُصيح بدون يثبت ال السماع وأن ،السماع ثبوت يف يكىف ال الرؤية جمرد أن
 ....جهو من منه السماع هل يثبت أن إال منه، يسمع لم أنه َع يدل واسطة بغري وتاره بواسطة تارة اعَصه عمن

: صحابةال من احلسن سماع يف وغريهم والربدييج حاتم وأيب زرعة وأيب وأمحد املديين ابن الكم وكذلك
 ... هذا َع يدور ُكه
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 وسقيمه وصحيحه وعلله باحلديث زمانهم أهل أعلم وهم األعالم األئمة ءهؤال قول هو هذا َكن فإذا

 ! وغريه ابلخاري موافقة ومع

 .!قوهلم؟ خالف َع اإلَجاع دعوىـ  اهلل رمحهـ  ملسلم يصح فكيف

 : يقتيض هذا قوهلم َع األئمة هؤالء اتفاق بل

 همنظائر من أحد عن       ي ع رف ال قوهلم ف    خب  ال القول وأن القول هذا َع بهم املعتد احلفاظ إَجاع حَكية
 .وحفظهم درجتهم يف هو ممن قبلهم عمن وال

 السماع هل بتيث لم ثابت أيب بن حبيب أن َع احلديث أهل اتفاق: سبق كما حاتم أيب حَكية ذلك لصحة ويشهد
 (. هل إدراكه مع عروة من

 احلديث يف بالسماع العلم شرتاطا عدم َع اإلَجاع"  كتاب صاحب اداعه ما اختالل تعلم هذا فمن
 ".املتعاَصين بني املعنعن

 ،(! عنه هل أصل ال عليه مدىع ابلخاري إىل املنسوب القول أن)  :دعواه!  بمَكن العجب ومن

 .رعيل بعد        ورعيال   جيل بعد      جيال   العلماء عليه درج وقد

 .ادلعوى هذه بمثل تغرت أن فإياك

 ."اتلدليس من مسلم بن الويلد براءة يف انلفيس القول"  كتاب صاحب دعوى بذلك ويلحق

 .وانلقاد احلفاظ ذلك َع درج قرون منذ باتلدليس علم قد وهذا

 .العليم بالشذوذ أهلها َع تنادي اليت اإلداعءات هذه من اهلل راعك فاحذر

 بما كرهذ السابق األئمة بقول العمل تلعذر مسلم قول َع درجوا فقد مسلم بعد انلاس لعمل وبالنسبة
 .املوضع هذا غري يف قرر هو

 .اتلوفيق وباهلل
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 وغريه الطالق يف بانليات : األعمال ٦٩رقم فائدة
 (:64/136) "دمشق تاريخ" يف عساكر بن القاسم أبو قال

م ري    عن األحوال اعصم عن يزيد بن محاد حدثنا مسدد نا املثن بن معاذ املثن أيب طريق من  :        س 

 املرأة َع دخل فلما ،     ثالث ا طلقت قد أين اشهدوا: فقال       ثالث ا، تطلق حّت نزوجك ال:  فقالوا امرأة خطب      رجال   أن
 .الطالق       اد عوا

 قلت؟ كيف :فقال

       ثالث ا.     عد   حّت       ثالثا ، تطلق حّت نزوجك ال: قالوا: قال

 .أردنا هذا ما: قالوا

 عثمان سأل نهأ        فأخ رب   سأنلاه، قدم فلما ن،عفا بن عثمان يسأل أن فأمروه عفان بن عثمان إىل     ثو ر بن شقيق ووفد
 .      ني ته هل:  فقال

اش بن خادل عن ادلنيا أيب بن أبوبكر رواه د   .به زيد بن محاد عن       خ 

 .صحيح األثر

 .نيته إىل يعود املطلق طالق بأن عثمان فتوى وفيه

 انلفـس غـيـر يف القود:  ٧١رقم فائدة
 (:1331) "املطالب" يف كما مسدد قال

 :ـ  عنهما تعاىل اهلل ريضـ  الزبري ابن إن: قال دينار بن عمرو عن سفيان ناحدث

 .لـطمـه مـن أقاد

 .صحيح سنده
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 الفوائد من فيه 

 .انلفس غري يف القود

 من طائفة قول وهو ـ، عنهم اهلل ريضـ  الويلد بن وخادل ولع بكر أبو وحنوها اللطمة من أقاد وقد
 .فقهاءوال احلديث أهل من وطائفة السلف

 يكون أنب أوىل فهو الراشدين اخللفاء عن ثابت ذلك يف القواد ِبريان القول: ـ رمحه اهلل ـ القيم ابن قال
 .والسنة الكتاب مقتىض وهو       إَجااع  

 إال اللطمة يف قود ال أنه األكث قول وهو مالك عن املشهور(: 6396: حديث عند) "الفتح" يف احلافظ قال
 .حكومة ففيها جرحت إن

 :لتق

 .القيم ابن ذكر ملا الصحيح هو واألول

 .اتلوفيق وباهلل

 والسنة الكتاب داللة خيالف ال املنضبط اإلمجاع:  ٧١رقم فائدة
 : (1/14) "قالطال تعليق مسألة يف السبيك َع الرد" كتاب يف ـ اهلل رمحهـ  تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 .هلا       ُمالف ا ال صللنصو        موافق ا وجده معلوم إَجاع ك يف نظر إذا

 توجب والسنة الكتاب من أخرى داللة اإلَجاع ومع إال والسنة الكتاب داللة خيالف       إَجااع   قط ِتد وال
ا انلصني أحد فيكون األول َع ترجيحها  : لآلخر       ناسخ 

 ،اخلاص النسخ وهو حلكمه      دفع ا إما -
 .العام النسخ وهو دالتله لظاهر      دفع ا وإما -
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 كتابال داللة قط يعارضون ال للصحابة املتبعني وأئمتها األمة سلف من وغريه لحنب بن أمحد أصل وهذا
 .وأمثاهل ثور أبو فعل كما بإَجاع والسنة

 عنه اثلابتة ابلرصي احلسن فتاوى من:  ٧٢رقم فائدة
 جزئه يف( 611) املتوىف ـ اهلل رمحهمـ  األنصاري مالك بن أنس بن عبداهلل بن املثن بن عبداهلل بن حممد قال

 :املشهور

 إيماء ا يومئ واحدة، فركعة املسايفة، َكنت إذا: قال احلسن، عن أشعث، ثنا       . 

 .صحيح سنده

 ث ن ي اه هل: قال اهلل؟ شاء إن       طالق   أنت: المرأته قال رجل يف احلسن عن األشعث، ثنا        . 

 .صحيح سنده

 يمين ا نوى إن احلرام، يف احلسن عن األشعث، ثنا       ،  .      فطالق   ا     طالق   نوى وإن       فيمني 

 .صحيح سنده

 شاء ما به يصنع: قال يوجد؟ فال بيشء هل يؤمر السائل يف: احلسن عن حدثنيه األشعث قال. 

 .صحيح سنده

 أذانه يف يستدبر وال القبلة، يستقبل املؤذن يف احلسن، عن حدثين األشعث: قال. 

 .صحيح سنده

 بأس ال: لقا املرياث؟ أهل مع أيزيد يد،يز فيمن املرياث يبيع الرجل عن سئل أنه احلسن عن أشعث، ثنا 
 .به

 .صحيح سنده
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 ة  برك قال هذا؟ ما: فقال ابلطن عظيم رجال رأى -اهلل رمحه- اخلطاب بن عمر أن احلسن عن أشعث،: ثنا    
 .عذاب بل: قال اهلل، من

 .عمر من احلسن يسمع لم، منقطع سنده

 طيب ا ناويلين َجيلة، يا: قال أنس، إىل جاء إذا تثاب َكن: قال أنس موالة َجيلة ثنا: قال أيب، حدثين: قال      
 عليه اهلل صىلـ  اهلل رسول يد مست يد: يقول يدي، يقبل حّت يرىض ال ثابت أيب ابن فإن يدي، به أمس
 .ـ وسلم

 .صحيح سنده

 الرسائل صدور: فقال الرحيم الرمحن اهلل بسم عن احلسن سئل قال اْلريري، حدثنا. 

 .صحيح سنده

 لع      ي رضب،: قال احلد؟     ي رضب اذلي يف احلسن عن أشعث، ثنا  .       الر داء إال         ثياب ه        وَت 

 .صحيح سنده

 هلا يكون ال املرأة يف حممد عن أشعث، ثنا ،  بأس ال: قال املسلمني؟ من إخوانها من      رجال   أمرها فتوىل     ويل 
 .به

 .صحيح سنده

 أن قبل السجود أثر من جبهته جلالر يسمح أن ا     بأس   يرى ال َكن أنه احلسن، عن حدثنيه األشعث قال 
 .     يسل م

 .صحيح سنده

 رم: قال فتحيض؟ وقتها َع فتمر احلج تريد املرأة يف احلسن عن أشعث حدثنا قال  .حجها وتقيض     حت 

 .صحيح سنده
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 قهافيطل صداقها، عتقها وَيعل[ فيزتوجها] األمة يعتق الرجل يف احلسن عن حدثنيه األشعث قال 

 .الصدقة نصف يف تسىع: قال بها، يدخل أن قبل

 .صحيح سنده

 تميم بين حائط ييل مما( األول) الصف يف يصيل احلسن َكن: قال ،(األشعث عن: )قال. 

 .صحيح سنده

 ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  انليب به فأىت رجل، َع فاداعها هل، ناقة فقد      رجال   أن: احلسن عن أشعث، ثنا 
 عليه، ردها أخذتها قد: فقال أخذتها؟ ما هو إال هلإ ال اذلي( اهلل)و ال: فقال ناقيت، أخذ هذا إن: فقال

 (.بإخالصك لك اهلل غفر قد) : ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  انليب هل فقال: قال عليه، فردها

 . مرسل

 قال. ا   ع  َجي يؤالكن: قال سمكة بطنها يف سمكة يصيد الرجل يف احلسن سمعت: قال أشعث، حدثنا قال 
 .تأكل ال: األنصاري

 .صحيح دهسن

 سكتف بطنها؟ أيشق ودل، بطنها ويف تموت امرأة عن يونس سئل: قال شعبة عن نُص، بن لع حدثنا 
ا حتي أن قدرت إن: قال ثم ساعة،  .فافعل      نفس 

 .صحيح سنده

 األنصاري جزء من منتخبة املعاين جيدة آثار:  ٧٣رقم فائدة
 :املشهور جزئه يف ـ اهلل رمحهمـ  األنصاري مالك بن أنس بن عبداهلل بن املثن بن عبداهلل بن حممد قال

 سلناا يعلم لو:  لقا ،ـ عنه تعالى للها ضيرـ  نسلما عن انلهدي، نعثما بيأ عن ،لتيميا نسليما ثنا .1
 .بالظهر اغالو ما للضعيف ـ وجل     عز  ـ  للها نعو
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 .صحيح سنده

 يمشي سعد بينما:  لقا ،سعد بن عامر عن ،دألسوا بن محمد بن محمد نبأنيأ قال ،نعو بنا ثناحد قال  .2
 ما للها من لهم سبق قد[      قوم ا] لتشتم نكإ:  سعد له لفقا ،لزبيروا طلحةو ،ا    علي  يشتم هوو برجل مر إذ

 للهما:  سعد لفقا:  لقا ،نبي كأنه        يخو فني: فقال ،عليك للها   ّ نعودأل أو مهم،شت عن لتكفن[ واهلل] ،سبق
 جفأفر ، بختية ءتفجا:  لقا ،     نكاال  مليوا فاجعله سبق ما منك لهم سبق قد    م ااقوأ يسب اهذ نكا إن
 . قسحاإ باأ[ يا] لك للها بستجاا:  نيقولوو ا    سعد  نيتبعو سلناا يتأفر:  لقا ، فتخبطته ، لها سلناا

 ادلنيا أيب وابن ،(111-4/399) احلاكم عند آخران طريقان وهل، مستور األسود ابن املصنف سند يف لغريه حسن
 .بهما األثر يتقوى، (46) ادلعوة ايبجم يف

 .تميم بين حائط ييل مما( األول) صف يف يصيل احلسن َكن قال؛ ،(األشعث عن: )قال .3

 .صحيح سنده

 أحسن من أو حديثه، أحسن الرجل خيرج أن اجتمعوا إذا يكرهون َكنوا قال: إبراهيم عن عون ابن عن  .4
 .عنده ما

 .صحيح سنده

 ةالقراء يستفتحون َكنوا[ عنهم اهلل ريض] وعثمان وعمر بكر أبا أن احلسن عن أشعث، حدثنا قال .5
 .العاملني رب هلل باحلمد

 .ُكهم املذكورين اخللفاء من يسمع لم احلسن

 .أخذها ملن يه قال: سفينة، يف وقعت سمكة يف احلسن، عن األشعث عن .6

 .صحيح سنده

 .هل هو :الق عليه، مما بأقل عليها يرضبف العارش، َع بثمرته      يمر   الرجل يف احلسن، عن األشعث ثنا .7
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 .صحيح سنده

 ـ بريرة      ل ه ا   ّ ل     ي ق ا ـ     ل ه      ي ة   ّ ر     ل ج ا          ف ق ل ن ا ،    ئ ل ا  ّ و    ب ي  ّ أ      ع ل ى ،         ل ب ط ين ا         م س ل م   ّ و    ن ا  ّ أ       خ ل ت   ّ د:    ّ ل   ق ا             ح د  ث ن يه    ّ ن    ع و      ب ن ا   ّ ل   ق ا .8
         س م ع ت       ب م ا   ّ م      ل ق و ا   ّ ث     ح د   ،    ئ ل ا  ّ و    ب ا  ّ أ    ي ا:           ف ق ال ت     ّ ،د       م س ع و     ب ن        لل  ه ا     ب د   ع      م ن        س م ع       ب م ا             ي ح د  ث ن ا     ئ ل ا  ّ و        ل أ ب ي       ق ول ي: 

 ،    ح د ا  ّ و        ص ع يد     ف ي   ّ ن          م ج م وع و        ن  ك م   ّ إ    ّ ،س     لن  اا       ي  ه ا  ّ أ : )   ّ ل     ي ق و   ّ د       م س ع و     ب ن ا         س م ع ت :    ّ ل   ق ا    ّ ،ل     ي ق و   ّ د       م س ع و     ب ن ا     م ن 
          ت ب ع ه ا  ّ أ         ح س ب ه   ّ أ  ّ و:    ّ ن    ع و      ب ن ا   ّ ل   ق ا    ( .     م  ه  ّ أ       ب ط ن     ف ي       ش ق ي      م ن           لش  ق ي  ا     ّ ّ ن  ّ إ  ّ و    ل ا  ّ أ ،        ل ب ص ر ا             ي ن ف ذ ك م   ّ و ،   ع يا    لد  ا             ي س م ع ك م 

         ت ش ه د       ب م ا ،    ئ ل ا  ّ و    ب ا  ّ أ    ي ا:      ل ت فقا ؟   ّ ج        ل ح ج  اا      ع ل ى         ت ش ه د       ب م ا:      ل ه        ق ول ي:       ل ه ا        ف ق يل     ّ ،ه        ب غ ي ر      ع ظ   ّ و     م ن           لس  ع يد ا  ّ و: 
 .تعاىل       لل  ه ا      ع ل ى       ح ك م   ّ أ ،            س ب ح ان ه :    ّ ل     ف ق ا    ّ ؟ر     لن  اا    ف ي      ن  ه   ّ أ         ت ش ه د     ّ ،ج        ل ح ج  اا      ع ل ى

 صحيح سنده

 قتلي من: القوم من رجل فقال[ عنده] فتحدثنا سريين، بن حممد عند كنا :قال حسان، بن هشام ثنا قال .9
         الل ـه         )إ ن  : اآلية هذه عن أنت أين: وقال حممد فغضب قال اآلية، ختم ّتح جهنم فجزاؤه ا       متعمد   ا      مؤمن  

ر      ال   ن          ي غ ف 
 
 أ
 
ر        ب ه           ي رش  ك     ا            و ي غ ف  ل ك         د ون      م 

     ذ  
اء (      ل م ن      .فأخرج :قال عين، اخرج عين، قم ،        ي ش 

 .صحيح سنده

ا أن حسان بن هشام ثنا .11  َع اكنو يزيد بن عمر فلكموا :قال سريين، بن حممد يغسله أن أوىص      أنس 
 .السجن إىل اعد ثم وكفنه وحنطه فغسله السجن من فجاء: قال فأخرجه، قال ابلُصة، رشيط

 .صحيح سنده

ا أن أنس، بن اهلل عبد بن ثمامة عمه عن أيب، حدثنا: قال .11  لعلما قيدوا     بين   يا: هلم يقول َكن      أنس 
 .بالكتاب

 .وقفه والصحيح        مرفواع   وجاء موقوف .صحيح سنده
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 أسمعف القدر يف يتلكمون ا     قوم   أرى إين: فقال رجل سأهل أنه عون، ابن عن يل صاحب حدثين قال .12
إ ذ ا: عون ابن فقال: قال منهم، ي ت           )و 

 
     ر أ
 
ين       ون           اذل   ر ض            آي ات ن ا    يف             خي  وض 

ع 
 
     ف أ

  
 
ن ه م  (             ب ع د        ع د       ت ق         )ف ال   قوهل إىل           ع 

و م        م ع              اذل  ك ر ى   ال م             ال ق   .القدر يف خيوضون اذلين الظاملني سماهم: األنصاري قال      ني  (،          الظ 

 .مبهم سنده يف ولكن املعن جيد أثر

 فيه العلماء فتاوى وكرثة الطالق وقوع كرثة:  ٧٤رقم فائدة
 مسألة يف اإلسالم شيخ عن يتلكم وهو، (1/131) "املوقعني إعالم" كتاب يف ـ اهلل رمحهـ  القيم ابن قال

ا       طالقا   وليس املتلكم نية إىل يعود وأنه علقامل الطالق  :      منجز 

 يفيت َكنف ملستفتيه وأوقاته وعرضه نفسه باذل ملنازعيه مباهل إيلها داع عليها مقيم وهو ربه إىل صار )
 .( فتيا أربعني من أكث ولسانه بقلمه فيها الواحدة الساعة يف

 :قلت

 اهلل محهر باز بن العزيز عبد للشيخ حيصل َكن ما بههيش املسألة هذه يف اإلفتاء من الضخم العدد وهذا
 "باز نب العزيز عبد اإلمام سرية من جوانب" كتابه يف املوىس حممد الشيخ ذكر فقد ا،      عموم   الطالق مسائل يف
ا ا     عدد  (  94 ص)  ـ : اهلل وفقهـ  قال ،     ضخم 

        تقريب ا قطال فتوى ألف نوعرشي      سبع ا وبلغت سماحته بتوقيع الصادرة الطالق فتاوي َجعت ولقد ) 
 وفتاواه المية،اإلس للجامعة ذهابه قبل وفتاواه ادللم يف       قاضي ا َكن ملا كفتاواه تسجل لم اليت فتاواه َع زيادة هذا

 .(سنة ستني من أكث حصيلة وهذه      ت سجل لم اليت اخلاصة أو الشفوية
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ن ههنا من:  ٧٥رقم فائدة م و   !وعمر بكر بأيب نوجتيئو اهلل برسول جنيئكم          ت ر 
 : "العايلة املطالب" كتاب يفـ  اهلل رمحهـ  العسقالين حجر ابن احلافظ قال

ة ذي      ع رش   يف اإلعتمار باب          اْل ح 

 ،مليكة أيب ابن عن ،أيوب عن ،زيد بن محاد عن ،حرب بن سليمان حدثنا: إسحاق قال ـ1632

 أضللت؟! وحيك: عباس البن بن عروة :قال

 ؟!عمرة فيهن وليس ،العرش يف بالعمرة تأمرنا

ل        ع ر ي يا: فقال م ك          ف س 
 
     أ
 
 ! 

 .منك هلا واتبع ـ، وسلم عليه اهلل صىلـ  اهلل برسول أعلم واكنا ،ذلك يقوال لم       وعمر   أبابكر إن: قال

و ن ههنا من: فقال م   . !وعمر بكر بأيب وِتيئون اهلل برسول جنيئكم          ت ر 

 :احلافظ قال

 أيب سنة :يحنيالصح يف عباس ابن بقول اإلشارة وإيله، مسلم صحيح يف بالعمرة علقيت مما وبعضه صحيح سنده
ة   :هل يقول من املنام يف رأى إنه :     َج  رة أبو هل قال ملا القاسم م ر  ب لة          ع  ت ق  تع ة   أو ،          م   .         م تقبلة           م 

 :قلت

 . العنوان َع      جلي ة ادلاللة

 الفوائد من وفيه: 
 .وسلم عليه اهلل ىلص اهلل رسول لسنة الصحابة لزوم .١
 .ذلك خيالف ما وجود عند السنة لزوم َع اتلنبيه .٢
 .لشيخه الطالب مناقشة .٣
 .احلج أشهر يف العمرة صحة .٤
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ثني هتماما:  ٧٦رقم فائدة  األحاديث علل ستظهاربا        املحد 
 (:61/611)" دمشق تاريخ" يف عساكر ابن أخرج 

 يضرـ  عباس ابن عن ،عكرمة عن ،أبية عن ،فيانس عن ،املغرية بن عبداهلل ثنا ،إهاب بن مؤمل طريق من
 : ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  اهلل رسول قال :قال ما ـعنه اهلل

 .(ة اآلخر إىل      بالَغ   فاركبوهما        مطي تان وانلهار ايلل )

 ،احلديث هذا انلبيل اعصم أبا فذاكرت :مؤمل قال

 احلديث؟ هذا من تنكر ما :فقال

 .يعرفه أحد يكن فلم والعراق ومُص شاموال احلجاز يف به ذاكرت :فقلت

 بعد إال للمحدث تظهر ال علة فرب العلم أهل عنها يسألون املستغربة األحاديث مع يفعلون انلقاد َكن هكذا
 . زمن

 ( :1/61) واتلعديل اْلرح يف كما مهدي ابن قال 

 ...( شعبة عن غندر كتاب يف نظرت حّت سفيان َع اخلطأ أمحل ا     زمن   مكثت) 

 فخذه عرف فإن الضالة، تنشد كما فانشده احلديث سمعت إذا : )ـ اهلل رمحهـ  حبيب أيب بن يزيد قال اوهلذ 
 (.دفعه وإال

 .حسن وسنده( 6/19) واتلعديل اْلرح يف حاتم أيب ابن أخرجه

 دق لعله ينظر ،األثر وناقد احلديث جهابذة ضعفه وقد أعجبه ا      حديث   بعضهم وجد إذا ايلوم ولألسف
 . ذلك َع ويميش املتساهلني بعض من ولو حسن

 .حذر َع منه فكن السنة تصفية يف عظيم خلل وهذا
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 بالغري العصبة : ٧٧رقم فائدة
 :أصناف أربعة هم

 .فأكث االبن مع ابلنت  .1

 :  مع فأكث االبن بنت  .2
 :  فأكث االبن بنا  .1

 :هو َكن درجتها يف هو اذلي

  أو.أخوها  -أ

 أو.عمها ابن  -ب

 .خالف فيه وهذا إيله حتاجتا إذا منها أنزل هو ذليا االبن ابن  .2

 (اإلنثيني حظ مثل لذلكر أوالدكم يف اهلل يوصيكم)  تعاىل اهلل قال:  ادليلل  

 .الصحيح َع( أوالدكم) عموم يف يدخل االبن وابن 

 .فأكث الشقيق األخ مع فأكث الشقيقة األخت  .3
 .فأكث ألب األخ مع فأكث ألب األخت  .4

ن وا      و إ ن ):  تعاىل قال:  ادليلل  ة         َك  و  اال            إ خ  اء            ر  ج  ن س  ر             و 
ك     ف ل ذل 
ث ل            نث ي ني          ح ظ           م 

         األ  
     ) 

 .الصنفني يشمل(  إخوة:) فقوهل 
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 سنهما كرب عند الزوجان عليه يكون أن ينبيغ : ما٧٨رقم فائدة
 اشبابهم يف مطلوب هو كما سنهما كرب يف الزوجني بني مطلوب العرشة حسن

وه ن  ) : تعاىل اهلل قال رش    ،(               ب ال م ع ر وف                و اع 

ل ه ن  )  :وقال ث ل            و  ي ه ن        اذل  ي        م 
ل         ع 
ال      ۖ                  ب ال م ع ر وف        ل لر  ج  ن                 و  ل ي ه  ة              ع   ،(         د ر ج 

 .ِبسبها مرحلة ك املوت حّت الزوجني بني احلياة  طول َع األمر وهذا 

 نيكو ما أقرب فراقها َكن أحواهلا وتغريت سنها كرب فإذا ،زوجته مع      عمر ا يميض انلاس بعض ولكن
 . بمَكن املعروف ونكران العرشة سوء من وهذا ذلك بعد وقعت ما حيث بها يبايل الو إيله

 (:  391) " ابلاحث بغية"  يف كما أسامة أيب بن احلارث قال

 يمعد بن مالمقدا عن ،جابر بن يحيى عن ،سلمة بيأ عن ،بحر بن محمد ثنا ،شيدر بن داؤد حدثنا
 إن) : لقا ثم عليه ثنىوأ للها فحمد سلناا في مقا ـ سلمو عليه للها صلىـ  لنبيا أن ـ عنه اهلل ريضـ  بكر

 إن ا،    خير  ءبالنسا يوصيكم للها إن ،ا    خير  ءبالنسا يوصيكم للها إن ،ا،خير ءبالنسا يوصيكم تعالىو ركتبا للها
 أةلمرا وجليتز لكنائسا هلأ من لرجلا إن ،خاالتكمو ،عماتكمو ،تكماخووأ ،بناتكمو ،بأمهاتكم يوصيكم للها
 .(ا    هرم  يموتا حتى صاحبه عن منهما حداو يرغب فما ،لخيرا من بها له ما يعلم ماو

 اليت واحشالف من أن بلغين لقد:  فقال ،الغساين سفيان بن العالء احلديث بهذا فحدثت :سلمة أبو قال 
 ،عهدها طالو صحبتها قدمت فإذا ،باملرأة الرجل يزتوج أن، الكريم القرآن يف ذكرها يبني مل مما بطن مما اهلل حرم

 . ريبة غري من طلقها بطنها يف ما ونفضت

 . ضعيف احلديث

 . عنه صحيح العالء عن سلمة أيب قول من األثر لكن

 أقول: 
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 بلعدا دليها ءيش وأحب كرهته، هوطبع حاهل وتغري سنه وتقادم زوجها كرب إذا النساء بعض باملقابل وهكذا 
 ذلياـ  وسلم عليه اهلل صىلـ  انليب سنة وُمالفة ،اْلميل نكران من خدمته َع قدرتها مع َكن إن وهذا ،عنه

 . انلاس من ألحد يكون ال بما الزوج حق املرأة َع أوجب

 يعطفو بصاحبه همامن واحد ك يوص شبابهما يف َكنت كما كربهما يف حمبتهما تدوم من الزوجني وخري
 .هل ويرق عليه

 . أزواجها آلخر املرأة فإن أهلها من َكنا إن اْلنة يف أخرى مرة ويلتقيا يموتا أن يفتآ فما

 .اتلوفيق وباهلل

 ثبوتها معرفة بعد إال بها      حيتج   ال الصحيحني خارج املسندة : األحاديث٧٩رقم فائدة
 حكم غري من الصحيحني خارج املسندة حاديثباأل االستدالل َع وغريهم الفقهاء من كثري درج

 بعض هذهو املحدثني، باتفاق ثبوتها يعين ال مسندة وكونها ،املسلمني وينادو يف مسندة أنها وحجتهم عليها
 :ذلك يف نصوصهم

 سنن (سيما ال) األربعة السنن" من ِبديث االحتجاج أراد ملن السبيل ) :ـ رمحه اهلل حجر بن احلافظ قال 
 ألن ؛املسانيد من ِبديث أو أشد فيها األمر مما ،الرزاق عبد ومصنف، شيبة أيب بن ومصنف، "ماجة بن

 من ءبيش حيتج أن هل فليس واتلصحيح، للنقل      أهال   َكن إن :واحلسن  الصحة جامعوها يشرتط لم هذه
 يقدم فال إالو ، قَّله حتسني أو للتصحيح      أهال   وجد فإن: ذللك      أهال   يكن لم وإن ،به حييط حّت القسمني

 .يشعر ال وهو بابلاطل حيتج فلعله يلل، كحاطب حتجاجاال َع
 العرايق منظومة رشح ابلايق فتح" يف األنصاري زكريا العالمة وقال": 

 حيتج فال غريه من به حيتج ما ملعرفة        متأهال   َكن إن املسانيد من أو السنن من ِبديث االحتجاج أراد من) 
ا وجد فإن وإال رواته، وأحوال ادهإسن اتصال يف ينظر حّت به  إالو تقليده فله حسنه أو صححه األئمة من      أحد 

 ( . به حيتج فال
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 الَكملة العرشة لألسئلة الفاضلة األجوبة" يف اللكنوين العالمة وقال": 

 مر ملا ،اتلميزي إىل يرشد تعمق غري من وأمثاهلا املذكورة الكتب يف ما بكل األحَكم يف االحتجاج َيوز ال )
 أو ذلاته سناحل أو لغريه أو ذلاته الصحيح بني اتلميزي من بد فال والضعاف، واحلسان الصحاح َع مشتملة أنها

 .به حيتج فال بأقسامه، الضعيف وبني به، فيحتج لغريه؛

 ينتقدو االعتماد عليهم اذلين انلقاد تُصحيات إىل ويرجع مظانه، من والصحيح مظانه، من احلسن فيأخذ 
 (.هنالك فيما وقف ذلك من يشء يوجد لم فإن ذللك      أهال   َكن إن بنفسه

 أقول: 

 بحس َع تستحقه بما األسانيد َع باحلكم اعتنوا اذلين العلم أهل من َجع الزمان هلذا اهلل هيأ وقد
 :  منهم اجتهاداتهم

 انلقل ةلسهو بذلك فتيس السنة وينادو من كثري أحاديث أسانيد َع حكم فقد األبلاين العالمة -
 . األحَكم تللك

 بالعلل عنايته مع الصحيحني خارج األحاديث من طيبة َجلة َع حكم مقبل شيخنا وهكذا -
 .ادلقيقة واتلنقية

 . ـ اهلل رمحهمـ  دليه اتلحقيق مكتب مع األرناؤوط َكلشيخ بعدهما جاء ممن غريهما وهكذا -

 أو املتأخرين وأ املتقدمني احلفاظ الكم من اءسو مرتبته ببيان املنقول احلديث َع احلكم        متعين ا فصار
 .املعاَصين املعتربين العلماء

 .ونظر تمحيص غري من ودرج هب ُكما فتذكر يلل حاطب تكون أن إياك وإياك

 هذا يف املحققني قول هو كما األعمال، فضائل يف حّت جائز غري الضعيفة باألحاديث اتلحديث فإن
 .الشأن

 .اتلوفيق وباهلل
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 حقيقة؟ مال      ادل ين هل : ٨١ رقم فائدة
 العلم  ألهل قوالن املسألة يف: 
 :  إىل وجه يف الشافعية ومعهم احلنفية ذهب:  األول .١

 لوقت اره    اد خ ويمكن اإلنسان طبع إيله يميل ما احلنفية رأي يف املال ألن وذلك ما ال حقيقة؛ يعترب ال ادلين أن
ين احلاجة،  .       لالد خار       قابال   ليس       وادل 

 ،ةالشافعي عند الراجح والقول املالكية واحلنابلة، من اْلمهور مذهب وهو حقييق مال أنه:  اثلاين لقولا .٢
ون ين أن       ف ري    .مباحة منفعة فيه وما يملك ما َع يطلق عندهم املال ألن حقيقة، مال      ادل 

 .الراجح هو وهذا 

 ين تعريف يف أنفسهم احلنفية أكث ذكر قد و  .اذلمة يف واجب لملا اسم: أنه      ادل 

 : الراجح القول ىلع املسألة هذه فوائد ومن 

ل ك   من أن  .الزاكة فيها تلزمه حصوهلا؛      وي رىج احلول، عليها وحال انلصاب، بلغت انلاس، َع         د ي ون ا        م 

 انلاس ىلع بالعني        املتسل ط احلاسد حكم: ٨١ رقم فائدة
 (: 616: ت) القرطيب عمر بن أمحد العباس أبو قال 

 زومبل اإلمام يأمره العلماء بعض قال ،لرضره      دفع ا انلاس مداخلة من     م نع بالعني باإلصابة     ع رف من ) 
 ويعلم بذلك يعرف أن إىل العني صابتها انتهت ولو ،انلاس عن أذاه وكف به يقوم ما رزقه ا     فقري   َكن وإن ،بيته
 اعدة ذلك يصري ِبيث ذلك وتكرر اليشء لكذ أصيب منه        متعجب ا أو هل       معظم ا بيشء تكلم ُكما أنه حاهل من
ا قتل وإن غرمه، بعينه أتلفه فما ا بعينه      أحد  احر به     ق تل لقتله      اعمد        كفر ا  قتلهي ال من عند بسحره القاتل        َكلس 

). 

 .املسألة يف األول القول هذا
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 :اثلاين والقول

 احلالة هذه يف ئنالعا أو احلاسد َع كفارة وال دية وال قصاص ال أنه إىل الشافعية ذهب -

 .      مهلَك   يعد وال     َغبل ا يقتل ال ذلك أن: معللني 

 :         ـ اهلل رمحهـ  انلووي قال -

 بعض يف انلاس ببعض      خيتص   ما دون اعم منضبط َع يرتتب إنما احلكم ألن كفارة؛ وال فيه     دي ة وال )
  نعمة، زوال       وتمين   دحس َغيته إنما ،     أصال   فعل منه يقع ولم كيف هل نضباطا ال مما األحوال

ا  هل صلحي فقد احلياة زوال يف املكروه ذلك يتعني الو الشخص ذللك مكروه حصول بالعني اإلصابة عن       وأيض 
 .(العني أثر من ذلك بغري مكروه

 مناسب ا يراه بما يتُصف اإلمام إىل ذلك مرجع أن والراجح       . 

 .خيالطهم أن انلاس َع رضره بمعرفة ايلقني بعد انلاس من الصنف هذا ملثل يسمح ال لكن 

 وأن انلاس مداخلة من بذلك عرف إذا العائن منع لإلمام ينبيغ أنه:  العلم أهل بعض عن بطال ابن نقل فقد
 بمنعهـ  عنه اهلل ريضـ  عمر أمر اذلي املجذوم رضر من أشد رضره فإن به يقوم ما رزقه      فقري ا َكن فإن بيته يلزم
 اْلماعة حضور من آكله الشارع منع اذلي اثلوم رضر من وأشد بابه يف ا    ضح  وا تقدم كما انلاس ُمالطة من

 : بقوهل الرأي َع انلووي وعقب

 .خبالفه تُصيح غريه عن يعرف ال متعني صحيح القول وهذا 

 العني وأ باحلسد انلاس من ا     أحد         إت هام عدم وهو أال املقام هذا يف األهمية َغية يف أمر إىل نتباهاال وينبيغ 
 أصيب نهم اتلعجب أو اتلعظيم جهة َع بيشء حتدث ُكما أنه حاهل من العلم أو اإلقرار يف املتمثلة        بابلي نة إال

 .هل اعدة تصري ِبيث منه وتكرر اليشء ذلك

  ،(11/611( )  9/24) : الفتح ينظر
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  ،(1/163) : املفهم

  ،(9/433) :للنووي الطابلني وروضة 

 (.الرشيعة جملة) و

 الراجح ىلع ستة الضمان رشوط: ٨٢ مرق فائدة
 :العقل  .1

 .خالف بال وهذا يهذي اذلي وهو املربسم وال املجنون ضمان يصح فال 

 : ابللوغ .2

 .الراجح َع املمزي وكذا خالف بال املمزي غري الصيب ضمان يصح فال 

 :احلجر عدم  .3

 .عنه احلجر فك بعد به ويتبع نهضما فيصح لفلسه عليه املحجور وأما  لسفهه، عليه املحجور ضمان يصح فال 

 : احلرية  .4

 .للعلماء وخالف تفاصيل اشرتاطها ويف 

 : الصحة  .5

ا َكن من ضمان فحكم  .ثلثه من حيسب أنه املوت مرض       مريض 

 . ذلك يف خالف وال : الرضا  .6
 زوجها إذن بغري َكن ولو مزتوجة َكنت ولو املرأة ضمان فيصح الضمان يف اذلكورية      ي شرتط وال. 
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 به أنيط اذلي العمل حيسن فيها، ولكنه     غش   بشهادة جنح من : حكم٨٣ رقم ئدةفا
 : (19/46) رسائله"  "جمموع يف كما اهلل ـ ـ رمحه باز ابن الشيخ قال

 بشهادة العمل هذا حيسن اآلن وهو الشهادة، هذه امتحانات يف     غش   وقد علمية بشهادة يعمل رجل يف
 : مرؤوسيه

 كما بالعمل       قائم ا َكن إذا وهو الغش، من جرى مما اهلل إىل اتلوبة اهلل، وعليه شاء إن عليه حرج ال ) 
 .(ذلك من اهلل إىل اتلوبة وعليه السابق الغش يف أخطأ لكنه كسبه، جهة من عليه حرج فال ينبيغ

 : أقول

 داللةب مفمحر نفسه الغش ا    أم   حالل،  كسبه أن به املناط العمل أحسن من حق يف        انل افعة الفتوى وهذه
 واإلَجاع. السنة و القرآن

 لكت َع       بناء   إيله يتقدم اذلي العمل سيحسن أنه نفسه من أيقن ملن الغش جواز ذلك من يفهم الو
 . ذلك من اهلل إىل اتلوبة فيه وقع من َع وَيب ،      مطلق ا حمرم الغش بل الشهادة،

 .اتلوفيق وباهلل

 كذب فقد عاإلمجا ادىع من أمحد قول : معىن٨٤ رقم فائدة
-1/13)الطالق" ب اتلعليق مسألة يف السبيك َع " الرد كتاب يف اهلل ـ ـ رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

11:) 

 يرد أن بذلك مقصوده (، َكن أَجعوا انلاس أن يدريه وما كذب فقد اإلَجاع ادىع من يقول َكن ) وأمحد
ثور،  بوأ يقوهلا أشياء عن يسألونه َكنوا أصحابه من طائفة فإن اإلَجااعت من وحنوه ثور أيب عن هل حيىك ما

ا       إمام ا ثور أبو واكن ا       جمتهد   ليهع يدل      كثري ا أمحد واكن أمحد بعد بغداد أهل أفقه من أو بغداد أهل أفقه       فقيه 
ينكر       يان اأح واكن ،( اثلوري مسالخ يف هو:) ويقول ، ( ثور أبا سل الفقهاء سل: ) للسائل فيقول الفتيا يف
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 همسمعت إذا أَجعوا؟، يقول أن للرجل َيوز كيف ) عنه أخرى رواية ويف مبتدعة        أقواال   قال أنه رأى إذا عليه
  .( جاز       ُمالف ا أعلم لم إين قال لو . أَجعوا؛ فاتهمهم يقولون

 فيه أعلم ال يقول ولكن جممعون؟ انلاس أن علمه ما كذب هذا: قال أنه طالب أبو عنه نقل وكذلك
 .   انلاس إَجاع قوهل من أحسن فهو         اختالف ا،

 ( اختلفوا انلاس لعل اإلَجاع يديع أن ألحد ينبيغ ال) :احلارث أبو عنه نقل وكذلك

 ولكن أَجعوا انلاس أن يدريه وما كذب فقد هذا مثل يف اإلَجاع ادىع من) :يقولون وأمثاهل فأمحد
 .(        منازاع   أعلم ال يقول

ال       ابلي نة ادلاللة من      نبي ه وسنة كتابه يف ورسوهل اهلل      بي نه ما به يزيل ال باملنازع علمه وعدم  .ومعن     فظ 

 . شاء من فلرياجعه املسودة يف هذا حول إيضاح اإلسالم وللشيخ

 باتلحديث اتلرصيح اتلدليس إىل املنسوب الراوي يف يشرتط : مىت٨٥ رقم فائدة
 : أقوال  ثالثة ذلك يف العلم ألهل

 : األول القول .1

 . الشافيع قول وهذا يقبل فال وإال تُصحيه من بد فال مرة ولو باتلدليس علم إذا

افيع           ي ع ت رب    ولم : )عليه ـ  اهلل ـ رمحة رجب ابن احلافظ قال  يغلب نأ وال الراوي من اتلدليس يتكرر أن        الش 
 (.واحدة  بمرة ولو تدليسه ثبوت اعترب بل حديثه، َع

 : اثلاين القول .2

 . اْلمهور قول وهذا رد، وإال يُصح حّت يقبل فال سه،تدلي كث أو غلب إذا
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 لرجل،ا حديث َع اتلدليس يغلب أن احلديث أهل من غريه واعترب ) ـ  اهلل رمحهـ  رجب ابن احلافظ قال
 شيبة بن يعقوب حَكه املديين، ابن قول وهذا ثنا،: يقول حّت حديثه يقبل لم اتلدليس عليه غلب إذا: وقالوا

 .عنه

 (.به وعرف باتلدليس شهر ممن بالسماع اتلُصيح           ي ع ت رب    إنما أنه : )كتابه مقدمة يف ممسل وذكر

 كقول يكونف وصحته، عنه ذلك ثبوت به يريد أن وحيتمل حديثه، يف اتلدليس كثة به يريد أن حيتمل وهذا
 . الشافيع

 : اثلالث القول .3

 عن لسيد من حق يف اتلدليس كثة واواعترب غريهم، عن يدلس ومن اثلقات عن يدلس من بني اتلفريق
 . اثلقات غري

 َكن إنف الضعفاء، عن أو اثلقات عن يدلس أن بني طائفة وفرقت : )ـ اهلل رمحهـ  رجب ابن احلافظ قال
 حيُص حّت حديثه يقبل لم اثلقات غري عن يدلس َكن وإن عنعنه، وإن حديثه قبل اثلقات عن يدلس

 من ةطائف ذكره وكذلك احلافظ، املوصيل األزدي الفتح وأبو لكرابييسا حسني ذكره اذلي وهذا بالسماع،
 غري نع يدلس من حق يف اتلدليس كثة واعتربوا املراسيل بقبول: قوهلم َع بناء وهذا أصحابنا، فقهاء

 (.اثلقات

 :الراجح

 طبقات، مخس إىل املدلسني" 114:ص اتلحصيل جامع" يف العاليئ قسم وقد اْلمهور، قول

 "،66ص اتلقديس أهل تعريف" يف احلافظ وتبعه

 بن وهشام ،األنصاري سعيد بن كيحىي       نادر ا إال باتلدليس يوصف لم من وهم واثلانية األوىل الطبقة فجعال
 .عروة

 .وحنوهم والسبييع وانلخيع واألعمش الزهري وهذا الرواية من ماهل ِبانب اتلدليس قليل       إمام ا َكن أو 
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 .ذللك مثبته قرينة عليه تدل أو اتلدليس يثبت حّت السماع َع عنعنتهم حتمل فهؤالء

 نتهمعنع تقبل وحنوهم وقتادة ومكحول إسحاق أبا أن يرى فَكنـ  اهلل رمحهـ  الواديع شيخنا قول هو وهذا
 .بعينه حديث يف تدليسهم َع حافظ ينص أو بعينه اخلرب يف تدليسهم يثبت لم ما

 كثته ثحي من :شطط الو وكس غري من يستحقها اليت مرتبته يف املدلسني من واحد ك يزنل أن بيق
 .ونوعيته وعدمه وفحشه وعدمها،

 .األنصاري سعيد بن كيحىي بالقلة ذكر      مقال   َكن فمن -
 .الزبري وأيب إسحاق، بن كمحمد بذلك ذكر ا     مكث   َكن ومن -
ا َكن ومن -  .جريج كإبن بذلك ذكر       فاحش 
 .مسلم بن والويلد كبقية كبذل ذكر التسوية تدليس يدلس َكن ومن -
 .َكثلوري بذلك ذكر الشيوخ بتدليس        معروف ا َكن ومن -

 .أعلم واهلل

 همسوا ىلع احلديث علماء وفضل هل املتقنني أهله إىل علم لك يف : يرجع٨٦ رقم فائدة
 (: 3/11) السنة" ـ رمحه اهلل ـ يف "منهاج تيمية ابن قال

 أهل إىل هذا وبني هذا بني اتلميزي يف واملرجع الكذب، نم وكثري الصدق من كثري فيها ) املنقوالت
 عرالش علماء وكذلك اللغة، من هو فيما اللغة علماء إىل ويرجع انلحو، يف انلحاة إىل يرجع كما احلديث،
 ذلك، وغري والطب

       مزنلة   وأعالهم      صدق ا وأعظمهم هؤالء من      قدر ا أجل باحلديث والعلماء به، يعرفون رجال علم فللك
        دين ا(. أكثهمو

 (: 36:ص)  الطلب" يف "أدب اهلل ـ ـ رمحه الشواكين وقال
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 نهمبف احلديث أهل إشتغال أن شك عنده      يبق   لم صحيحة معرفة وأهلها الفنون عرف فمن ) وباْلملة
 احلديث طالب إنف يشء كثري إيله بالنسبة يعد ال بل يقاربه، وال بفنونهم الفنون أهل سائر اشتغال يساويه ال
 ويطوف هفي وشيخوخته وكهوتله وشبابه صباه يفين أن بعد إال يريده ما بعض الفن هذا من يبلغ يكاد ال

 العام الفنون تلك من بفن يشتغل الرجل جند وحنن وانلهار، الليل والكتب بالسماع ويستغرق األقطار
 فن ىلإ الرجوع أردتم إذا املقَّلة أيها بالكم فما ومتقنيهم، أهله حمقيق من        معدود ا فيكون واثلالثة والعامني

 منكم ذاه بغريهم، وهل االعتداد وعدم الفن أهل إىل الرجوع من غريه يف تصنعونه كما فيه تصنعوا لم السنة
 لفنونا رأس هو اذلي الفن هذا يف صنعتم            الُصف، فهال   واتلحكم اخلالص ابلحت واتلعسف اتلعصب إال

 ملشتغلنيا مؤلفات يف ذلك خيالف مما ِتدونه ما وتركتم أهله ىلإ فرجعتم غريه؟ يف صنعتم كما وأرشفها؟
ا علمال من       نصيب ا يعرف من ذلك يعرف كما الكذب وأكذب الصحيح أصح بني يفرقون ال اذلين بالفقه       وحظ 

 (.العرفان من

 ـ اهلل رمحهـ  أوىف ابن لزرارة احلسنة اخلاتمة: ٨٧ رقم فائدة
 : احلدييث جزئه يف( 469)   سنة املتوىف أيوب بن مإبراهي بن عبداهلل مايس ابن قال

 ثنا ياث،غ بن الواحد عبد ثنا ومائتني،  وثمانني ست سنة إمالء اخلراز لع بن أمحد جعفر أبو ثنا - 41
  القصاب، جناب أبو

 : بلغ فلما الفجر، أوىف بن زرارة بنا صىل: قال

إ ذ ا )
     ف 
ر       .ـ اهلل رمحه فمات ـ شهقة شهق، [3 املدثر](          انل اق ور      يف          ن ق 

 . صحيح سنده

 : منهم واملحدثني احلفاظ من عدد أخرجه مشهور أثر وهو 

 ،(2/111) الطبقات يف سعد ابن 

 ،(6/116) املستدرك يف واحلاكم 
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 . ادلنيا أيب ابن و

ب ادهم        اتل ابعني ثقات أحد ابلُصة قايض احلريش حاجب أبو  العامري أوىف ابن هو زرارة و  .         وع 

 (.94) سنة املذكورة صالته يف تويف 

 الفوائد من وفيه : 
 .السلف زمن يف اخلوف عظيم .١
 .اهلل مع للصادقني اخلاتمة حسن .٢
  .بقرآءته نفسه واتعاظ املصيل تذكر .٣

 يف أو باللكية عنه روى ممن الراوي سماع عدم ىلع ادلالة القرائن بعض : ٨٨ رقم فائدة
 بعينه حديث

 :  َكتلايل ويه      ثالث ا منها ـ اهلل رمحهـ  رجب ابن ذكر  لفة،ُمت قرائن ذلك يف للنقاد 

 :األوىل القرينة .1

 الراوي َكن بَّل إىل قدم الشيخ أن وال بَّله، إىل رحل أنه يعلم ولم بَّله أهل غري من      شيخ   عن الراوي رواية
 .فيها عنه

 واالتصال السماع عدم َع األئمة من وغريه أمحد به يستدل ومما : )ـ اهلل رمحهـ  رجب ابن قال : 

 عنه يالراو َكن بَّل إىل قدم الشيخ أن وال بَّله، إىل رحل أنه يعلم لم بَّله أهل غري من شيخ عن يروي أن
 .فيه

 (بُصي وزرارة بالشام تميم ادلاري، تميم من أوىف بن زرارة يسمع لم) : قال أمحد عن منها نقل. 
 هذاو بالشام ذاك منه، سمع أظنه وال أدركه، لـقد) : ادلرداء أيب عن سريين ابن رواية يف حاتم أبو وقال 

 .(بابلُصة
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 (بابلوادي يكون الضحاك َكن قيس، بن الضحاك من احلسن يسمع لم) : املديين ابن وقال. 
 يثبت لم نهأ ومراده. «يلتقيا لم ألنهما ادلرادء، أيب من املسيب بن سعيد سماع يثبت ال) : قطين ادلار وقال 

 (.(قط رواية يف يرد لم نفيه ألنه انتفاؤه، ثبت هأن ال اتلقاؤهما،
 : اثلانية القرينة .2

 .اسطةو وبينه بينه ا       أحيان   يدخل ثم - هل لقيه يثبت ولم -        أحيان ا اعَصه عمن يروي الراوي يكون أن

 دخلي ثم هل، لقيه يثبت ولم        أحيان ا اعَصه عمن يروي اثلقة َكن فإن : )ـ اهلل رمحهـ  رجب ابن قال
 .منه السماع عدم َع األئمة هؤالء به يستدل فهذا واسطة وبينه بينه ا       أحيان  

 (اعئشة عن عروة عن يروي إنما اعئشة، من سمع أراه ما ابليه) : أمحد قال. 

 .(اعئشة حدثتين: قال ابليه عن السدي عن زائدة حديث ويف) : قال 
 .(( ينكره ،"ئشةاع حدثتين" منه يدع واكن زائدة، من سمعه مهدي ابن واكن) : قال 
 ألنه بريالز بن عروة من سمع أراه ما) : كثري أيب بن حيىي يف حاتم أبو وقال: )ـ  اهلل رمحهـ  رجب ابن قال 

 .(مسألة عن سؤاهل وال رؤية وال       سمااع   يذكر وال ورجلني،      رجال   وبينه بينه يدخل
 لرج عن روى وقد عنه، روى قد ال؟ أم منه سمع أدري ال) : يعمر بن حيىي عن قتادة رواية يف أمحد وقال 

 .(عنه
 ا وقال  أبو همابين جماهد، من يسمع ولم اخلليل، أبو بينهما يسار، بن سليمان من يسمع لم قتادة) :      أيض 

 .(اخلليل
 هوبين بينه أدخل قد - منه يسمع ولم يعين- رآه قد) : أزهر بن الرمحن عبد من الزهري سماع يف وقال 

 .(هبو ابن اهلل عبد بن طلحة
 (أزهر بن الرمحن عبد سمعت الزهري عن): وأسامه معمر قول يصحح ولم. 
 بن وةوعر يسار بن سليمان وبينه بينه يدخل املسور، من سماع هل يثبت لم الزهري) : حاتم أبو وقال 

 .(الزبري
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 .بذكره الكتاب يطول      جدا   كثري املعن هذا يف حاتم وأيب زرعة، وأيب أمحد، والكم

 به، ُصيحاتل بدون يثبت ال السماع وأن السماع، ثبوت يف يكف ال الرؤية ثبوت جمرد َع يدور ولكه 
 هل يثبت أن إال منه، يسمع لم أنه َع يدل واسطة بغري وتارة بواسطة تارة اعَصه عمن روى من رواية وأن

 .وجه من منه السماع

 نهم السماع عدم َع يدل واحد ببَّل اجتماعهما يثبت ولم آخر، ببَّل عمن بَّل يف هو من رواية وكذلك. 

 الصحابة من احلسن سماع يف وغريهم والربدييج، حاتم، وأيب زرعة، وأيب وأمحد، املديين، ابن الكم وكذلك
 السماعب َصح أنه عنه الرواية بثبوت إال الصحابة من أحد من سماعه يصح لم احلسن وأن هذا، َع يدور ُكه
 [.مرسل فهو وإال ] ذلك وحنو منه

 : اثلاثلة لقرينةا .3

 .األسانيد يف اإلخبار أو اتلحديث أو بالسماع اتلُصيح خطأ ثبوت

 :أقول

 ثبت مواطن يف اتلُصيح ينكرون انلقاد وِتد واملتون، األسانيد يف يقع كما األداء صيغ يف يقع اخلطأ
 . فيها اتلُصيح خطأ عندهم

 هذا ): ويقول األسانيد، من كثري يف ديثاتلح دخول يستنكر أمحد واكن : )ـ اهلل رمحهـ  رجب ابن قال
 .السماع ذكر: يعين ،( خطأ

 خالد ا( قتادة رأى ما قديم، خالد خطأ، هو) : اْلهين خالد نا قتادة عن محاد عن هدبة رواية يف قال      . 
 عراك): وقال وأنكره، (، خطأ هذا) : فقال ،اعئشة سمعت مالك بن عراك عن: قال من قول ألمحد وذكروا 

 .( اعئشة عن عروة عن يروي إنما ،اعئشة؟ من سمع أين من
 أنه أصحابه فيظن يسمعه، لم ما شيوخ عن يروي َكن الويلد بن بقية أن: الرازي حاتم أبو ذكر وكذلك 

 ينبيغف وحينئذ ذلك يضبطون وال شيوخه من هلا بسماعه ويُصحون األحاديث تلك عنه فريوون سمعه،

https://alrrazihi.al3ilm.com/
https://alrrazihi.al3ilm.com/


            https://alrrazihi.al3ilm.com                    81            الل البحث والمطالعةسلسلة فوائد من خ 

 
 

 شعبة أن املديين ابن ذكر فقد األسانيد، يف واتلحديث السماع ذكر دبمجر يغرت وال األمور، هلذه اتلفطن
 .       منقطع ا ويكون شيوخه، عن اإلخبار فيه يذكر يشء غري هل وجدوا

 هشيم يسمعه ولم) : أمحد قال زاذان، بن منصور أنا هشيم عن ِبديث حدث مهدي ابن أن أمحد وذكر 
 (.( منصور من

 .اىلتع اهلل بمشيئة آخر موضع يف ذكرها يل ييرس أن اهلل لعل رجب ابن يذكرها لم أخرى قرائن وهناك

 

 زماجل بصيغة واتلعديل اجلرح ألفاظ من الكمال تهذيب يف املزي نقله ما:  ٨٩ رقم فائدة
 نقله من إىل عنده ثابت فهو

 : "الكمال تهذيب "كتاب مقدمة يف ـ اهلل رمحهـ  املزي قال

 :لمنقو فعامته ،لكذ نحوو لتعديلاو حلجرا ئمةأ لاقوأ من بلكتاا اهذ في نكا ما أن: علماو

 ،لحافظا بنا لحافظا زيالرا حاتم بيأ بن لرحمنا عبد محمد بيأل" لتعديلاو حلجرا" بكتا من  -

  ،لحافظا لجرجانيا يعد بن للها عبد حمدأ بيأل" لكاملا" بكتا منو  -

 ،لحافظا ديالبغدا لخطيبا ثابت بن علي بن محمد بكر بيأل" دابغد يخرتا" بكتا منو -

 لدمشقيا عساكر بابن وفلمعرا للها هبة بن لحسنا بن علي لقاسما بيأل" مشقد يخرتا" بكتا منو  -
 .لحافظا
       منقوال  لكذ من فيه نكا مما قلأ فهو ،بعةرألا لكتبا ههذ غير من    ال  منقو لكذ من فيه نكا ماو -

 ،بعضها من أو ،منها

 ،لتطويلا فخو قائله بينو ابينن فيما لكذ من لقو كل دسناإ نذكر لمو

 ألئمةا من تقدمنا من دةعا على دإلسناا من بلكتاا يخلو لئال اليشء بعد اليشء لكذ من كرناذ قدو
 ،لكذ في
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 عن دهبإسنا نعلم ال مما فهو ،ملجزا بصيغة لكذ من نكا فما: قائله بينو بيننا فيما دهسناإ نذكر لم ماو
  ،نظر لكذ قائله لىإ دهسناإ في نكا فربما ،لتمريضا بصيغة منه نكا ماو ،بأسا عنه لكذ لمحكيا قائله

 ،بلكتاا اهذ في ينرلمذكوا ةاولرا بعض لحا على عطالإ دةياز أو لكذ من يشء جعةامر داأر فمن
 انته. لمخلا رالختصااو ،لمملا لتطويلا بين        متوسط ا اهذ كتابنا ضعناو قد فإنا بعةرألا تمهااأل هبهذ فعليه

 : قلت

 بصيغة نقلهي ما ِبانب فقليل اتلمريض بصيغة وماينقله نقوالته؛ َجهور هو اْلزم بصيغة يهف واملنقول
  اْلزم،

 ةمفيد حسنة واتلعديل اْلرح ألفاظ من َجلة "الكمال تهذيب إكمال"  يف مغلطاي العالمة أضاف وقد
 .ذلك َع زاد ما وقل "اتلهذيب تهذيب" يف احلافظ خلصها ،"الكمال تهذيب" يف ليست

 الفنت من احلفظ أسباب من الفجر صالة ىلع املحافظة : ٩١ رقم فائدة
 : فقال فيه وبوب الفنت كتاب اْلامع يف الرتمذي احلافظ عقد

 .اهلل     ذم ة يف فهو الصبح     صىل   من باب  -6

 : لقا رابند حدثنا -( 6414) 

 للها صلىـ  لنبيا عن ،ةهرير بيأ عن ،بيهأ عن ،نعجال بنا حدثنا: لقا نسليما بن يمعد حدثنا 
 ( .متهذ من ءبشي للها يتبعنكم فال للها مةذ في فهو لصبحا صلى من) : لقا ـ سلمو عليه

 .لوجها اهذ من غريب حسن حديث اهذو عمر بناو ،بجند عن بلباا فيو:  قال

 : قلت

 .لغريه صحيح احلديث 

 :هل يشهد ولكن، جمهوالن سنده ويف( 1366) ادلاريم عند آخر سند وللحديث ، ضعيف معدي
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 .(612)مسلم أخرجه جندب حديث .١

 (.1393) أمحد أخرجه عمر ابن حديث .٢

 لصحيح،ا بانلص معلوم وهذا  ،ـ اهلل رمحهـ  الرتمذي فهم دقة من يعترب الفنت كتاب يف احلديث وسياق 
 .والواقع

 .زمان ك يف إيله أحوجنا وما فهمهم      أدق   َكن ما السلف علماء اهلل فرحم

 بالطالق األيمان وضع من أول  :٩١ رقم فائدة
 (:1/31)طالقبال اتلعليق مسألة يف السبيك َع الرد يفـ  اهلل رمحهـ  تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 هم،كتب يف الفقهاء ذكره ما َع يوسف بن احلجاج:  هو ةابليع يف األيمان هذه رتب من أول فإن )

ن   الزبري، ابن قتل بعد العراق توىل إنما واحلجاج   ذلك قبل مات قد ـ عنهما اهلل ريضـ  عباس       اب ن          و اك 
 وسبعني، بضع سنة الزبري ابن قتل اعم ـ عنهما اهلل ريضـ  عمر ابن وتويف بمدة،

  قوالعتا  بالطالق ابليعة بأيمان هل انلاس وحتليفه امللك، عبد جهة من العراق َع احلجاج وإمارة 
 ( حيلفهم ال من ومنهم بها حيلفهم من انلاس من َكن ثم هذا، بعد َكن املال وصدقة

 : بدأ وهكذا

 اجاحلج عن ذكر ما حسب َع وإنما بالطالق، احللف ،ـ عنهم اهلل ريضـ  الصحابة زمن يف يعلم فال 
 .انلاس ةاعم أيمان أكث هو ايلوم صار حّت ازدياد يف األمر يزال الو بعد، انلاس وتوسع ابليعة، تأكيد ألجل

 .ُمتلفة صور بذلك لفظاتل يف وللناس

 : احلالف نية إىل يعود الصحيح ىلع فيه واحلكم

 .طلقة وقعت حنث فإن الطالق إيقاع به قصد إن -
 .يمني كفارة فعليه حنث إن اتلهديد أو املنع أو احلث أو اتلأكيد به قصد وإن -
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 الرجل صالة كصفة املرأة صالة : صفة٩٢ رقم فائدة
 :الفقهاء كتب يف انلاظر َيد

 .وسجودها، وجلوسها ، وركوعها قيامها، يف األحَكم ببعض َتتص املرأة أن

 .الصحابة عن ثابت أثر الو صحيح ديلل ذلك َع وليس

 :" الصالة صفة" يف األبلاين العالمة قال

 يقتيض ام السنة يف يرد ولم والنساء الرجال فيه يستوي وسلم عليه اهلل صىل صالته صفة من تقدم ما ك
 .شملهني(  أصيل رأيتموين كما صلوا) : وسلم عليه اهلل صىل قوهل عموم إن بل ذلك، بعض من اءالنس استثناء

  (.الرجل يفعل كما الصالة يف املرأة تفعل)  :قال انلخيع إبراهيم قول وهو

 .عنه صحيح بسند (6/21/1) شيبة أيب ابن أخرجه

 راسيلامل يف داود أبو رواه فيه حجة ال سلمر َكلرجل ذلك يف ليست وأنها السجود يف املرأة انضمام وحديث
 ( .6616. )الضعيفة يف ُمرج وهو حبيب أيب بن يزيد عن، (32/112)

 يف يرتبعن نساءه يأمر َكن أنه عمر ابن عن(  21ص) عنه اهلل عبد ابنه مسائل يف أمحد اإلمام رواه ما وأما
 . ضعيف ووه العمري عمر بن عبداهلل فيه ألن؛ إسناده يصح فال ، الصالة

 صالتها يف ِتلس َكنت إنها ) ادلرداء أم عن صحيح بسند( 91 ص)" الصغري اتلاريخ" يف ابلخاري وروى
 . انته .( فقيهة واكنت ،الرجل جلسة

 .ابعنيواتل الصحابة من السلف عليه درج وما بادليلل، األمر ويضبط ينقل، فيما اتلحري انلاظر فعىل
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 ذلهيبا وتعقب هل     خري ا لاكن به حيدث لم لو حبديث حتديثه يف وكيع فتنة :٩٣ رقم فائدة
 عليه

 ( :1643-3/1642 ) :اإلسالم"  "تاريخ يف اهلل ـ ـ رمحه اذلهيب قال

 : مهدي قال بن الرمحن عبد ثنا وكيع، ثنا: حبيب بن نوح )قال(

 . املوت أشد ما: الكمه اعمة فَكن سفيان، موت حرضت

 دثتح أنا: وقال ،فقعد       متكئ ا واكن الالكم، هل وحكيت عنك، وكيع حدثنا: قلتو مهدي ابن فأتيت: نوح قال
 . سفيان أيب ملثل يقال وما سفيان، أيب مثل ومن ،    خري ا سفيان أبا اهلل جزى سفيان أبا

 إىل اءج الصديق بكر أبا أن ابليه، اهلل عبد عن خادل، أيب بن إسماعيل عن وكيع، نا: خرشم بن لع )قال(
 . ومماتك كحيات أطيب ما وأيم، أنت بأيب: وقال فقبله، عليه فأكب وفاته، بعدـ  وسلم عليه اهلل صىل ـ انليب

 .نُصاهخ وأنثنت بطنه، ربا حّت ويللة      يوم ا ترك ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  انليب واكن: ابليه قال ثم

 وه،يلصلب خشبة واونصب صلبه، وأرادوا قريش اجتمعت بمكة بهذا وكيع حدث فلما: خرشم ابن قال 
 ه،سمعت أكن ولم: قال ،معروف حديث وهذا فقيهه، وابن العراق أهل فقيه هذا اهلل،: هلم فقال عيينة، ابن فجاء

 . وكيع َتليص أردت أين إال

: فقال احتج       وكيع ا أن وأخربت ،جسارته من فتعجبت ،صلبه أرادوا بعدما وكيع من سمعته: خرشم ابن قال
 ةآي يريهم أن اهلل فأحب يمت، لم ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  اهلل رسول إن: قالوا عمر نهمم الصحابة من عدة إن

 .املوت

 . وكيع عن قتيبة، ورواها. خرشم بن لع عن ابلاشاين، رزين بن لع بن حممد بن أمحد رواها

 . نفسه فيها تذهب َكدت وكيع، من هفوة وهذه 
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اإ باملرء كىف) : ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  انليب قال قدو املنقطع املنكر اخلرب هذا ولرواية هل فما  حيدث أن     ثم 
 .( سمع ما بكل

 . ربةع فيها ولكن ذكرتها، وملا لرتكتها توارخيهم يف القصة ساقوا وغريه عساكر ابن احلافظ أن ولوال

 .احلديث( وذكر ابليه، عن إسماعيل، عن بمكة وكيع حدث السنة هذه ويف: تارخيه يف الفسوي قال

 . حمبوس هوو       وكيع ا وبلغ ،احلرم خارج خشبته ونصبت قتله، َع وعزم فحبسه، العثماين إىل فرفع: قال

 عيينة بن فيانس وبني بينه واكن: قال. اخلرب إيله سبق وقد بلغين، ملا عليه فدخلت: صديق بن احلارث قال
 فإن نك،ع هذا دع: فقلت. سفيان يعين إيله، واحتجنا الرجل هذا إىل اضطررنا قد إال أرانا ما: فقال تباعد يومئذ

: سفيان هل فقال ليه،ع يأىب والعثماين ،فيه فلكمه العثماين َع سفيان فدخل ،إيله وفزع إيله فأرسل. قتلت يدرك لم
 . ملناظرتهم فتشخص املؤمنني، أمري بباب وودله عشرية، وهل العلم، أهل من رجل هذا إن ،ناصح لك إين

 ومتاعه، اهومحلن ،     محار ا فركب وأخرج،. فأخربته وكيع إىل فرجعت ،بإطالقه وأمر سفيان، مالك فيه فعمل: قال
 . اهلل وسلمك الرجل، بهذا تبل لم اذلي هلل احلمد: وقلت، الغد من العثماين َع فدخلت. فسافر

: قال اهلل دعب بن جابر حديث الليلة هذه ببايل خطر. َتيلته َع نداميت يشء َع ندمت ما حارث يا: قال
 . يشء منهم يتغري لم يثبتون،      طاب ار فوجدناهم سنة أربعني بعد والشهداء أيب حولت

 من َكن باذلي املدينة أهل إىل مكة، أهل فكتب باملدينة، كنا: يقول منصور بن سعيد فسمعت: الفسوي قال
 . تقتلوه حّت وارَجوه الوايل، َع تتلكوا فال عليكم قدم إذا: وقالوا وكيع،

ا فبعثنا ،عليه هم اذلي وبلغنا ذلك، لع ففرضوا: قال  طريق عن ويميض املدينة، يأيت ال أن وكيع إىل       بريد 
 . الكوفة إىل ومىض رد الربيد أتاه فلما ، الطريقني مفرق جاور قد واكن الربذة،

 .عوكي بقتل أفّت اذلي هو أنه ونقل رواد، أيب بن املجيد عبد ترَجة يف الواقعة هذه عدي ابن ساق وقد
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 اهلل     ذم ة يف يكون      م ن     :٩٤ رقم فائدة  
 حسب ذلك من صح فاذلي يصح لم ما ومنها صح ما منها أحاديث ذلك يف ورد اهلل ذمة يف يكون من

 : أمور ثالثة يف: نقدي

 احلفظ . بمعىن واثلالث واألمان، العهد : بمعىن واثلاين األول

 . اإلسالم أهل من اكن من حق يف :األول

 تناصال صىل منـ: )  وسلم عليه اهلل صىلـ  اهلل رسول قال: قال مالك بن أنس عن سياه، بن ميمون عن
 .( هذمت يف اهلل َتفروا فال رسوهل وذمة اهلل ذمة هل اذلي املسلم فذلك ذبيحتنا وأكل قبلتنا واستقبل

 اإليمان: كتاب سايئ،والن ،(423) القبلة: استقبال فضل: باب الصالة، كتاب يف ابلخاري أخرجه
 ( .3911) :حديث املسلم، صفة: باب ورشائعه،

 ويف، (944) مسنده يف الزبار أخرجهـ،  عنه اهلل ريضـ  عوف بن الرمحن عبد حديث من بنحوه وجاء
 .يرتك:  اذلهيب قال  الرمحن عبد بن هالل:  سنده

 .أبيه من يسمع لم عوف بن الرمحن عبد بن سلمة وأبو

 .والعرض واملال ادلم عن بالكف واألمان العهد:  هنا معناها اذلمة

 .ذمته يف هو بمن وتغدروا اهلل ذمة تفسدوا ال: أي( َتفروا ال) ومعن

 ،ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  رسوهل وذمة تعاىل اهلل ذمة هلم ممن (اذلمة أهل) الكتاب أهل :اثلاين

 .ادلنيا يف املسلمني وضمان وأمانه، عهده: باذلمة واملقصود 

ا قتل من أال) : قال ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  انليب عن هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ أيب عن  ا      نفس   هل ،       معاهد 
 .(    ف اخري سبعني مسرية من يلوجد رحيها وإن اْلنة، راحئة يرح فال اهلل، بذمة أخفر فقد رسوهل، وذمة اهلل ذمة
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 نحس حديث هريرة أيب حديث: عيس أبو لقا بكرة، أيب عن ابلاب ويف: قال( 1314) الرتمذي: أخرجه
 .ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  انليب عن هريرة، أيب عن وجه، غري من روي وقد صحيح،

 ،(464:ص) ":جرجان" تاريخ" يف والسهيم ،(664) ":األوسط" يف الطرباين أخرجه نعم :قلت

 .  صحيح واحلديث

 أصحاب أبناء من ثالثني أعن سليم، بن فوانص طريق من ،(611\9) ":الكربى السنن" يف بليهيقا وأخرج
 ظلم من أال : )قالـ  وسلم عليه اهلل صىلـ  اهلل رسول عن يراجع آباءهم عن ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  اهلل رسول

ا  رسول أشارو - القيامة يوم حجيجه فأنا منه، نفس طيب بغري ا     شيئ   منه أخذ أو طاقته فوق ولكفه وانتقصه        معاهد 
ا قتل ومن أال - صدره إىل بأصبعه وسلم ـ عليه اهلل صىلـ  اهلل  ريح هعلي اهلل حرم رسوهل وذمة اهلل ذمة هل        معاهد 

 .( ا      خريف    سبعني مسرية من تلوجد رحيها وإن اْلنة،

 عليه اهلل صىلـ  رسوهل وذمة اهلل بذمة وأوصيه :قالـ  عنه اهلل ريضـ  عمر عن ميمون، بن عمرو عن و
 . طاقتهم إال يكلفوا وال وراءهم من يقاتل وأن بعهدهم، مهل يوىف أن ـ وسلم

 .ابلخاري أخرجه

 .الصبح صالة صىل من :اثلالث

 :أحاديث وفيه

 :ابلجيل اهلل عبد بن جندب حديث .١

 فهو بحالص صىل منـ: )  وسلم عليه اهلل صىلـ  اهلل رسول قال: قال ـ عنه اهلل ريضـ  اهلل عبد بن جندب عن
 .( جهنم نار يف فيدركه بيشء ذمته من اهلل لبنكميط فال اهلل ذمة يف

 .مسلم أخرجه

 .األشعري طارق بن سعد و جندب بن وسمرة بكر وأيب  عمر وابن هريرة أيب عن وجاء
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 .وحفظه وأمانه عهده يف:  أي اهلل ذمة يف ومعىن

 .انلار إىل يُصعه :أي فيكبه

 .أعلم واهلل ثابت وهو عليه وقفت ما هذا

 .اتلوفيق وباهلل  يسةنف فائدة ويه 

 اهلل ذمة منه برئت    م ن : ٩٥ رقم فائدة
 : أمور يف ذلك من صح فاذلي يصح، لم ما ومنها صح، ما منها أحاديث ذلك يف ورد 

ا صالة ترك من :األول  .       متعمد 

 : قال ُكمات بعرشـ  وسلم عليه اهلل صىلـ  اهلل رسول أوصاين: قال عنه ـ اهلل ـ ريض معاذ عن 

 وال ومالك، أهلك من َترج أن آمراك وإن وادليك تعقن وال وحرقت، قتلت وإن ا     شيئ   باهلل كترش ال )
ا مكتوبة صالة ترتكن  .احلديث (.......اهلل ذمة منه برئت فقد ا       متعمد   صالة ترك فمن        متعمد 

 لكن معاذ، من يسمع لم نفري بن جبري بن الرمحن عبد أن غري ُكهم ثقات رجاهل إسناد وهذا: قلت
 .ذر وأيب أيمن، وأم وأميمة، عباس، وابن والرباء، ادلرداء، أبو:  منهم الصحابة من َجاعة عن شواهد لحديثل

 .بمجموعها احلديث يصح

 .اآلبق العبد:   اثلاين األمر

 منه برئت فقد أبق عبد أيما) : ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  اهلل رسول قال: قال ـ عنه اهلل ريضـ  جرير عن
 .( اذلمة

 (.116) :اإليمان كتاب :مسلم رجهأخ
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 املسلمني أمر ويل يرضب أن بعد ا     عبد   فيصري املسلمني، بيد ا     أسري   وقع إذا املحارب الَكفر هو :"العبد"  
 . حريته فيفقد عليه، الرق

 .عمل كد وال خوف غري من سيده، من هرب إذا " :آبق"

 .هل ذمة ال أي(  اذلمة منه برئت فقد أبق عبد أيما ) ـ: وسلم عليه اهلل صىلـ  قوهل : السيويط قال

 يف جاء ما قبيل من يكون أن وَيوز احلرمة، وهو اذلمام، هذا اذلمة تفس أن وَيوز :الصالح ابن قال
 نم       مصون ا َكن اآلبق أن وذلك وراعيته، وأمانه ضمانه أي (، رسوهل وذمة اهلل ذمة) : ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  قوهل

 .بإباقة ذلك فزال سبه،وح هل السيد عقوبة

 .مسور غري سطح ظهر ىلع ابليات :اثلالث األمر

 .ارجتاجه عند ابلحر ركب من:  الرابع األمر 

 طحس َع بات من) : ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  اهلل رسول قال :قال ـ عنه اهلل ريضـ  سمرة عن احلسن عن
 قدف ارِتاجه عند ابلحر ركب ومن اذلمة، همن برئت فقد بليل رىم ومن اذلمة، منه برئت فقد بمحجور ليس
 .( اذلمة منه برئت

 .الصحيحة يف األبلاين العالمة جها    خر   الصحابة من َجاعة عن شواهد وللحديث

 ـسلم و عليه للها صلىـ  انليب دالأو كرذ : ٩٦ رقم فائدة
 : ثالثة لبنينا منـ  سلمو عليه للها صلىـ  له نكاو ●

 لقاسم :ا .١

 ،ىيكن نكا بهو 

 .سنتين بنا هوو بها تماو ،ةلنبوا قبل بمكة لدو

 لله: ا عبد .٢
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 ،مسالاإل في لدو نهأل ،لطاهراو ،لطيبا: يسمىو 

 .ولاأل لصحيحاو ،هغير لطاهراو لطيبا إن: قيلو

 هيم :ابرإ .٣

 ا.    شهر  عشر ثمانية أو ،عشر سبعة بنا هوو عشر سنة بها تماو ،بالمدينة لدو 
 فخال بال بعأر تلبناا من له نكاو: 
  : ينبز .1

 له تفولد ،خويلد بنت هالة مهوأ خالتها بنا هوو ،شمس عبد بن ىلعزا عبد بن لربيعا بن صلعاا بوأ جهاوتز 
 جهاوتز حتى بقيتو ةلصالا في ـ سلمو عليه للها صلىـ  للها لسور حملها لتيا مامةوأ ،ا     صغير  تما ،     علي ا
 .فاطمة تمو بعد علي

 :ـ هاعلي للها ناضورـ  اءلزهرا فاطمةو  .2

 :له تفولد علي جهاوتز 

  ،ا     صغير  تما       محسن او ،لحسيناو ،لحسنا 

 ، اخلطاب ابن عمر تزوجها ُكثوم موأ

 ، طالب بيأ بن جعفر بن للها عبد جهاوتز ينبوز

 :ـ سلمو عليه للها صلىـ  للها لسور بنت قيةور .3

 .هعند فماتت ،نعفا بن نعثما جهاوتز 

 : مكلثو وأم .4

 .يكنى نكا بهو للها عبد هفسما هبناا قيةر له تلدوو ،هعند فماتت قيةر دبع     يض اأ نعثما جهاوتز
 مكلثو أم ثم ،فاطمة ثم ،قيةر ثم ينبز ثم ،لقاسما: ـ سلمو عليه للها صلىـ  له لدو من وأول،  

 . بالمدينة هيمابرإ ثم ،للها عبد: مسالاإل في ثم
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 لقبطيةا يةرما من فإنه هيمابرإ الإ خديجة من كلهم دهالوأو،  
 لصحيحا على شهرأ ستة هبعد عاشت فإنها ،فاطمة الإ قبله اماتو كلهمو. 

 .لكذ غير قيلو

 .(الكمال تهذيب) يف املزي احلافظ هذا    خل ص

      وسل م عليه اهلل صىل انليب       ك ت اب : ٩٧ رقم فائدة
 .األموي العاص بن سعيد بن أبان  .1

يب  .2
 
 أ
 
 .األنصاري املنذر بن كعب بن  

 .خزويمامل األرقم أيب بن أرقم  .3

 .األنصاري شماس بن قيس بن ثابت  .4

 . الَكتب األسدي اتلمييم الربيع بن حنظلة  .5

 . األموي العاص بن سعيد بن خادل  .6

 . املخزويم سليمان أبو الويلد بن خادل .7

 .القريش األسدي اهلل عبد أبو العوام بن الزبري .8

 . اخلزريج األنصاري سعيد أبو ثابت بن زيد .9

 .الَكتب سجل .11

 . رسح أيب بن سعد .11

 .   اتلييم القريش الصديق بكر أبو عثمان بن عبداهلل .12

 . املخزويم األرقم أيب بن أرقم بن عبدااهلل .13

 . العامري القريش رسح أيب بن سعد بن عبداهلل .14

 . لصديقا بكر أيب موىل فهرية اعمربن اخلزريج األنصاري حممد أبو ربه عبد زيدبن بن اهلل عبد .15

 .املؤمنني أمري العدوي القريش حفص أبو اخلطاب عمر بن .16
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 . املؤمنني أمري األموي عمرو أبو العاص أيب بن عفان بن عثمان .17

 . املؤمنني أمري اهلاشيم احلسن أبو طالب أيب بن لع .18

 .عقبة بن العالء .19

 .عباد بن عبداهلل: ويقال عباد احلرضيم واسم احلرضيم بن العالء .21

 .  األنصاري مسلمة حممد بن .21

 .  األموي القريش الرمحن عبد بوأ سفيان أيب بن معاوية .22

 .اتلغليب عيس أبو شعبة بن املغرية .23

 (.439-463من/3)  دمشق": "تاريخ يف عساكر ابن احلافظ ذكرهم هكذا

 .حسنة بن رشحبيل: وبيق

 .عنهم اهلل ريض ومعاوية ثابت بن زيد بهذا وأشهرهم

 . موضوع وخربه يثبت فلم سجل وأما

 :461:ص ل""الفصو كتابه يف كثري ابن قال

 حرشي إال هؤالء من واحد ك عن أمكنه ما وأسند ايراد أتم كتابه يف القاسم أبو احلافظ ذلك أورد وقد) 
 .السجل فيهم وذكر حسنة بن

 . لكتبل السجل(  للكتب السجل كطي السماء نطوي يوم) : قوهل يف عباس ابن عن والنساىئ داود أبو رواه كما 

 .ـ وسلم عليه اهلل صىلـ  للنيب َكن َكتب هو قال

 عليه هللا صىلـ  انليب كتاب يف يعرف ال: وقال تفسريه يف جرير بن جعفر أبو اإلمام احلديث هذا أنكر وقد 
 .(      سجال  )  يسىم أحد الصحابة يف وال بلـ  وسلم

 :      قلت  
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ا أنكره وقد  األئمة من فيه تكلم ومن وعلله طرقه       وبي نت ا     جزء   أفردت وقد       احلف اظ من واحد غري      أيض 
 .انته( أعلم تعاىل واهلل. موضوع حديث أنه إىل منهم ذهب ومن

 :  "وانلهاية ابلداية" ويف  "تفسريه" يف ا     أيض   كثري ابن وذكر

 احلافظ ماوقبله تيمية، ابن اإلسالم وشيخ املزي، احلافظ منهم وذكر بوضعه احلفاظ من َجاعة َصح قد أنه
 .الطربي

 : قلت

 ."السنن تهذيب" يف القيم ابن نقل وهكذا

 .ورده ضعفه َع متفقون العلم وأهل

 .اتلوفيق وباهلل

     ضال  ف ابلعثة قبل العرب واملرشكني والطيور ادلواب عند الفواحش قبح : ٩٨ رقم فائدة
 اإلسالم أهل عن

 (:11/132) الفتاوى" "جمموع يف كما اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 للها صلىـ  لنبيا أن)  حتى منها للها ونيستغفرو حشالفوا نيحرمو همو مشركين بلعرا كانت فقد
  ؛تزني الو قتسر الو      شيئ ا بالله كتشر ال أن على ءلنساا بيعة بيعةر بن عتبة بنت هند بايع لماـ  سلمو عليه

 ؟(.ةلحرا تزني أو: قالت

 .قلرا مقابلة يف لحريةا ايجعلو أن لغتهم على غلب الهذو ء،إلماا في عندهم    ف اومعر لزناا نكاو

 .مةأ ليست من دةعا لعفةا لكنو،  لعفةا هو للفظا صلوأ 

 :صحيحه في ريلبخاا كرذ قد بل 
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 . جمتهر حتى عليه ودلقرا فاجتمعت دةبقر يزني    ّ ادقر لجاهليةا في رأى نهأ رديلعطاا ءجار بيأ عن 

 ءجاو بيضة سلناا أخذف ضبا قد لطيرا من      نوع ا جامع في رأى نهأ قيندلصاا خلشيوا بعض حدثني قدو
 جنسه يطلب لذكرا فجعل لجنسا غير من خالفرا خرجت لبيضا نفقسا فلما لطيرا من خرآ جنس ببيض
 .قتلوها حتى باألنثى الواز فما دعد منهن جتمعا حتى

 . لبهائما دةعا في وفمعر اهذ مثلو

 .انته. هتهااكرو ستقباحهاا على رضألا هلأ تفقا مما حشالفواو

 .ـ اهلل رمحهـ ميمون بن عمرو عن( 4339) ابلخاري يف هو اإلسالم شيخ ذكره وما

 :األثر هلذا رشحه يف الفتح يف احلافظ وذكر  

ا أن األوزايع طريق من هل اخليل كتاب يف املثن بن معمر عبيدة أيب عن  نع،فامت أمه َع أنزي      مهر 
 من هبأسنان فقطعه ذكره إىل عمد مه،أ ريح شم فلما فزنى،، عليها وأنزي بكساء، وجللت بيت يف فأدخلت

 .أصله

 تالمذته مقادير ىلع انلاس تنبيه الشيخ أدب من :  ٩٩ رقم فائدة
 (:42:ص) "املتعلمني رياضة" املاتع كتابه يف السين ابن احلافظ قال

 ناأخرب ملا نهمع انلاس يلأخذ فضلهم       ويبني   العلم يف أصحابه مقادير َع انلاس      ينب ه أن للعالم يستحب
 قال: الق مسوق عن حيدث وائل أبا سمعت: قال سليمان عن شعبه ثنا الطياليس الويلد أبو ثنا:  خليفة أبو

 لقرآنا استقرئوا : ) قالـ  وسلم وصحبه وآهل عليه اهلل صىلـ  اهلل رسول أن ـ عنه اهلل ريضـ  عمرو بن عبداهلل
 .( جبل بن ومعاذ كعب، بن وأيب ة،حذيف أيب موىل  وسالم مسعود، بن اهلل عبد: من أربعة من

 .به وائل أيب طريق من ،(6363) ومسلم ،(4219)ابلخاري وأخرجه ،صحيح حديث
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 ك يذكر فَكن طالبه، مع األدب هذا من كبري جانب َع ـ اهلل رمحهـ  هادي بن مقبل شيخنا َكن ولقد
 يف أمثلةو العلم، وطلبة العلم بأهل اثلقة انلاس قلوب يف ويزرع به، انلاس ويعرف يستحقه، بما مربز طالب

ا كثرية ابلاب هذا  .    جد 

        دينار ا مخسني وزاده عليه اهلل فرده        دينار ا أعطى : ١١١رقم فائدة
 

 (:حاشية()6311) رقم عقب "جامعه" من النسخ بعض يف كما الرتمذي قال

 : ليقو ،هيمابرإ بن لمكيا سمعت: لقا ،لبلخيا زمحا بن لرحيما عبد حدثني

 يعند ما: لفقا ،ا   ر  يناد عطها: نهزلخا جريج بنا لفقا ،فسأله سائل ءفجا ،لمكيا جريج بنا عند كنا)
 هءجا إذ جريج بنا عند فنحن: لمكيا لقا ،عطهأ: لقاو فغضب: لقا ،عيالكو لجعت عطيتهأ إن ريناد الإ
 بنا فحل: لقا ، ا       دينار   مخسني بعثت قد نيإ: بلكتاا فيو ،نهاخوإ بعض ليهإ بعث قدو ةصرو ببكتا جلر

 للها دهفر ا   حد او عطيتأ قد: نهزلخا جريج بنا لفقا: لقا ،   ر ايناد نخمسوو حدأ هي اذفإ فعدها ةلصرا جريج
 (.       دينار ا مخسني دكاوز عليك

 .صالح سنده

 :( 13111(  )313/اثلقات يف حبان ابن ترَجه الرتمذي فشيخ

 صاحب نكاو ،هيمابرإ بن لمكيا عن ويير ،خيلبلا محمد بوأ  فزارة بن حازم بن لرحيما عبد:   فقال
 .انته. هبلد هلأ عنه روى ،حديث

 .شيخه من سمعها قصة حييك وهو

 نسخة يف  يقع لم األثر هذا أن السبب ولعل منه، تُصف وما( اتلهذيب) يف الراوي هلذا يرتجم لم :تنبيه
 . املزي
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 . املوضع هذا غري يف جامعه يف هل خيرج لم الرتمذي أن حيث

 .أعلم واهلل

 .ابلاب هذا يف واألخبار القصص مئات من واحدة يه القصة وهذه

ا: )يقول سبحانه وربنا م  ق ت م      و  نف 
 
        أ
 
ء       م  ن   ه          ف ه و         يش   و             خي  ل ف  ري           و ه   (.             الر از ق ني         خ 
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 الفهرس

 
 6 ............................................................................................................... الـمـقــدمــة

 6 ...................................................................................... املوت ملك اسم صحة:   1 رقم فائدة

 6 ......................................................... غريه يف اليسري بالزلل يعاب ال فن يف املتخصص:  6رقم فائدة

 2 .......................................املسلمني َع األمر ووالية اإلمامة وجوب َع العلم أهل إَجاع:  4رقم فائدة

 2 ................................................................................................ : الشهرة ثياب:  3 رقم فائدة

 3................................................................................... للعبد به خيتم فيما انلظر:  1 رقم ئدةفا

 9 .............................................. األمر ةالو َع واخلروج الفجور من خري والطاعة السمع:  6 رقم فائدة

 9 ............................................................... يضبطها من وقل أمحد عن انلصوص كثة:  2 رقم فائدة

 11 .................................................... وإسحاق الشافيع بإصول أشبه أمحد مذهب أصول:  3 رقم فائدة

 11 ................................................................. (.اهلل تبارك) استعمال يف الصحيح الوجه:  9رقم فائدة

 11 ............................................الرياء نكت من دقيقة نكتة:   11رقم فائدة 

 16 ..................................................................................... الصدق أهل اهلل يرفع:   11رقم فائدة

 16 ........................................................................... .نفسه مع الصادق املؤمن حال:   16رقم فائدة

 16 ............................................................................. وغريه األمر لويل عون أعظم:   14رقم فائدة

 14 .........................................................................املخلص مَكنة يف إلخالصا أثر:  13رقم فائدة

 14 ......................................................... املهم     إال   العلم مسائل يف اخلالف من ينقل ال:  11رقم فائدة

 14 ...................................................................................... اهلل من نفسه اشرتى: 16رقم فائدة

 13 .............................................................. شعيب بن عمرو سلسلة عن عزيزة فائدة:  12رقم فائدة
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 13 ...................................................................................................الزهد من:  13 رقم فائدة

 11....................................................... واللجاج السفه أهل ممارات عن بالرتفع اهلل أمر:  19رقم فائدة

 11............................................. ينفع بما االشتغال يف العباد عبداملحسن لشيخنا نصيحة:  61رقم فائدة

 16 ................................................................................. صاحبها َع الغيبة رضر:  61رقم فائدة

 16 .................................................................................. السلف ورع عظيم من:  66رقم فائدة

 12 ................................................................ احلسن الصوت تتبع من مع عمر صنيع:  64رقم فائدة

 13 ..................................................................................اإلسناد عليهم يدور      م ن  :  63رقم فائدة

 19.............................................. مكروهة ـ وسلم عليه اهلل صىل ـ انليب غري َع الصالة:  61رقم فائدة

ا بها يرفع ال اهليثيم حتسينات:  66رقم فائدة  19......................................................................      رأس 

 64 ..................................ـ  عنهم اهلل ريض ـ الصحابة من سنة وعرشين مائة تعمروا اذلين:  62رقم فائدة

 63 .............................................................................. الفنت بسبب القلب تقلب:  63رقم فائدة

 63 ............................................................................... السلف عند األمانة مَكنة:  69رقم فائدة

 61 .......................................... هلا سفيان وتواضع العلم ألهل عياض بن الفضيل يحةنص:  41رقم فائدة

 61 ..................................................................... ال:  يقول أن املؤمن طبع من ليس:  41 رقم فائدة

 66 ................................................................................اهلل ىلإ ادلعوة يف النشاط:  46رقم فائدة

 62 ............................................................ عنه الرواة تعدد اثلقة الراوي يف يشرتط ال:  44رقم فائدة

 62 .......................................................................... القرآن وىع      قلب ا اهلل يعذب ال:  43رقم فائدة

 63 ....................................................... الواضح إليضاح العلم أهل يدعو اْلهال جهل:  41رقم فائدة

 63 .................................. ...حضت حاضت إن: الواحدة املرأة مزتوج يف قوهلم صحة مدى:  46رقم فائدة

 69 .................................................................................... ..لكن حسنة، كرامة: 42رقم فائدة
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 41...............................ـ  عنهم اهلل ريض ـ الصحابة وبعض عمر الفاروق بني عزيزة رسائل:  43رقم فائدة

 41 ..................................... (646)املتوىف اخلراز عون بن عبداهلل نسخة من الفوائد بعض:  49رقم فائدة

 46 .............................................. والقتال القتل يف يشارك من إمامة يف اإلسالم شيخ قول:  31رقم فائدة

 44 .. واحد مصحف َع وَجعهم للمصاحف ـ عنه اهلل ريض ـ عثمان حتريق َع الصحابة إَجاع:  31رقم فائدة

 44 ................................................................................ العبادة من ينقص ما أول:  36رقم فائدة

 43 ...........................................................................................باْلماعة عليك:  34رقم فائدة

 41 .................................................... الصحابة جناب تعظيم يف السلف منهج دقيق من:  33رقم فائدة

 41 ....................................................................الساعة قيام إىل ايلوم من خري أمس:  31رقم دةفائ

 46 ......................................................................... سبحانه الرمحن ذكر يف اعم قول:  36رقم فائدة

 46 ............................................................................. عبادال أفعال يف انلاس أقوال:  32رقم فائدة

 42 ................................................................... الغريب لكتابه عبيد أيب تأيلف مدة:  33رقم فائدة

 42 .................................................... العلم أهل عن وقبوهل وعقله عبيد أيب تواضع من:  39رقم فائدة

 43 ................................................................................................ اْلار مرااعة:  11رقم فائدة

 43 ................................................ عمره غريهم عمل من خري الصحابة من الواحد مقام:  11رقم فائدة

 49 ............................................................................. اتلكفري عن الصحابة ورع:   16رقم فائدة

 49 ................................................. بالطبل فيها يرضب ويلمة حضور يف األوزايع فتوى:  14رقم فائدة

 49 ........................................ .اخلري َع اثلبات َع واحلث انلصيحة يف السلف طرق من : 13رقم فائدة

 31 .................................................................... فائدة لغري ابليت يف اْللوس كراهية:  11رقم فائدة

 31 ........................................................................ انلايس فعل َع املرتتبة األحَكم:  16 رقم فائدة

 34 ............................ـ  اهلل رمحهم ـ السلف عند ـ عنهما اهلل ريض ـ وعمر بكر أيب مَكنة:  12رقم فائدة
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 34 .................................................................................... باْلملة واةالر مراتب:  13رقم فائدة

 33 ............املعن قريبة وبعضها واملعن اللفظ فيها اختلف وجهني َع قرئت ُكمة عرش أربعة:  19رقم فائدة

 31 ................................................................................ فيه الشيطان عوطم انلظر:  61رقم فائدة

 36 .................................................................. مرتكبها َع اذللة:  اذلنوب آثار من:  61رقم فائدة

 32 .................................. يوسف هم حوإيضا منه استغفاره معه ذكر إال نليب ذنب يذكر لم:  66رقم فائدة

 32 ...............................................................................والصرب اتلقوى ثمرات من:  64رقم فائدة

 33 .................................. كسب ومصدر وظيفة الرقية متخذي َع األبلاين الشيخ إنكار:  63رقم فائدة

 39 ............................................................................................. املزاح حكم:  61رقم فائدة

 11 .............................................................يشء من معه وما فريجع دينه ومعه خيرج:   66رقم فائدة

 11.......................فيصل للملك منقبة فيها قصة حقيقته َع القرآن فهم يف العربية اللغة أثر:  62رقم فائدة

 14 ..........................................املعنعن السند يف مسلم قبل انلقد أئمة من َجاعة مذهب:  63رقم فائدة

 11 ...................................................................... وغريه الطالق يف بانليات األعمال:  69رقم فائدة

 11 .................................................................................. انلفـس غـيـر يف القود:  21رقم فائدة

 16 ....................................................والسنة الكتاب داللة خيالف ال املنضبط اإلَجاع:  21رقم فائدة

 12 ................................................................. عنه اثلابتة ابلُصي احلسن فتاوى من:  26رقم فائدة

 19 ......................................................... األنصاري جزء من منتخبة عاينامل جيدة آثار:  24رقم فائدة

 66 .......................................................... فيه العلماء فتاوى وكثة الطالق وقوع كثة:  23رقم فائدة

و ن ههنا من:  21رقم فائدة  64 ................................... !وعمر بكر بأيب وِتيئون اهلل سولبر جنيئكم          ت ر م 

ثني اهتمام:  26رقم فائدة  63 ........................................................... األحاديث علل باستظهار        املحد 

 61 ............................................................................................. بالغري العصبة:  22رقم فائدة
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 66 ................................................... سنهما كرب عند الزوجان عليه يكون أن ينبيغ ما: 23رقم فائدة

 62 ............................ ثبوتها معرفة بعد إال بها      حيتج   ال الصحيحني خارج املسندة األحاديث: 29رقم فائدة

ين هل:  31 رقم فائدة  69 ................................................................................... حقيقة؟ مال      ادل 

 69 ............................................................. انلاس َع بالعني        املتسل ط احلاسد حكم: 31 رقم فائدة

 21 ........................................................................ الراجح َع ستة الضمان رشوط: 36 رقم فائدة

 26 ............................. به أنيط اذلي العمل حيسن ولكنه فيها،     غش   بشهادة جنح من حكم: 34 رقم فائدة

 26 ......................................................... كذب فقد اإلَجاع ادىع من أمحد قول معن: 33 رقم فائدة

 24 ................................. باتلحديث اتلُصيح اتلدليس إىل املنسوب الراوي يف يشرتط مّت: 31 رقم فائدة

 21 .......................... سواهم َع احلديث علماء وفضل هل املتقنني أهله إىل علم ك يف يرجع: 36 رقم فائدة

 26 ..........................................................ـ  اهلل رمحه ـ أوىف ابن لزرارة احلسنة اخلاتمة: 32 رقم فائدة

 22 .......... بعينه حديث يف أو باللكية عنه روى ممن الراوي سماع عدم َع ادلالة القرائن بعض:  33 رقم فائدة

 من إىل هعند ثابت فهو اْلزم بصيغة واتلعديل اْلرح ألفاظ من الكمال تهذيب يف املزي نقله ما:  39 رقم فائدة
 31 ......................................................................................................................... نقله

 31 ............................................. الفنت من احلفظ أسباب من الفجر صالة َع املحافظة:  91 رقم فائدة

 36 ......................................................................... بالطالق األيمان ضعو من أول:  91 رقم فائدة

 34 .................................................................. الرجل صالة كصفة املرأة صالة صفة: 96 رقم فائدة

 33 ................... عليه اذلهيب وتعقب هل     خري ا لَكن به حيدث لم لو ِبديث حتديثه يف وكيع فتنة: 94 رقم فائدة

 36 ..................................................اهلل     ذم ة يف يكون      م ن  :   93 رقم فائدة  

 33 .................................................................................. اهلل ذمة منه برئت    م ن:  91 رقم فائدة

 39 ...........................................................ـ  سلمو عليه للها صلى ـ انليب دالأو كرذ:  96 رقم فائدة
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ت اب:  92 رقم فائدة  91.......................................................................      وسل م عليه اهلل صىل انليب       ك 

 94 .... اإلسالم أهل عن      فضال   ابلعثة قبل العرب واملرشكني والطيور ادلواب عند الفواحش قبح:  93 رقم فائدة

 93 ................................................... تالمذته مقادير َع انلاس تنبيه الشيخ أدب من:   99 رقم فائدة

 91 .....................................................        دينار ا مخسني وزاده عليه اهلل فرده        دينار ا أعطى:  111رقم فائدة

 92 ..................................................................................................................... الفهرس
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